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Pakeitimas 325
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 5 dalies 5.3. punkto 8 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Rekomenduojamas padangų oro slėgis

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija įtraukta į transporto priemonės ženklinimo etiketę ir transporto priemonės 
savininko naudojimo instrukcijas. Ji bus lyginamasis standartas, pagal kurį inspektoriai 
nuspręs, ar padangos tinkamai pripūstos.

Pakeitimas 326
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1.8. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

1.8. Stabdžių skystis Virimo temperatūros 
arba vandens kiekio 
matavimas.

a) Per žema stabdžių 
skysčio virimo 
temperatūra arba jame 
yra per daug vandens.
b) Stabdžių skystis 
užterštas.
c) Trūksta stabdžių 
skysčio.

Parlamento pakeitimas

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kol kas nėra jokių tinkamų stabdžių skysčio tikrinimo metodų, todėl šį patikrinimą reikėtų 
atmesti.
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Pakeitimas 327
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
 II priedo 1.8. punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

1.8. Stabdžių skystis Virimo temperatūros arba 
vandens kiekio 
matavimas.

a) Per žema stabdžių 
skysčio virimo 
temperatūra arba jame 
yra per daug vandens.

Parlamento pakeitimas

1.8. Stabdžių skystis Virimo temperatūros arba 
vandens kiekio 
matavimas.

a) Per žema stabdžių 
skysčio virimo 
temperatūra.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidinančių ar netgi pavojų keliančių rezultatų, svarbu užtikrinti, kad 
stabdžių skysčio patikrinimas būtų tikslus.

Pakeitimas 328
Fiona Hall

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 3.3. punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

3.3. Galinio vaizdo 
veidrodžiai arba įtaisai

Vizuali apžiūra. a) Trūksta veidrodžio 
arba įtaiso arba jis 
neatitinka reikalavimų (1).

Parlamento pakeitimas

3.3. Galinio vaizdo 
veidrodžiai arba įtaisai

Vizuali apžiūra. a) Trūksta veidrodžio 
arba įtaiso arba jis 
neatitinka reikalavimų (1), 
įskaitant Direktyvoje 
2007/38/EB dėl 
Bendrijoje įregistruotose 
sunkiasvorėse 
krovininėse transporto 
priemonėse įrengtų 
veidrodėlių modifikavimo 
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išvardytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktoje Direktyvos 2007/38/EB dėl Bendrijoje 
įregistruotose sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse įrengtų veidrodėlių 
modifikavimo įgyvendinimo ataskaitoje Komisija nurodė, kad dauguma valstybių narių neturi 
išsamios informacijos, kiek transporto priemonių po techninės apžiūros pripažinta 
netinkamomis, nes neatitiko modifikavimo reikalavimų. Vis dėlto šie modifikavimo 
reikalavimai yra labai svarbūs siekiant užtikrinti kelių eismo saugą ir turėtų būti įtraukti į 
apžiūrą.

Pakeitimas 329
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.2. Sureguliavimas Naudojant priekinių 
žibintų reguliavimo įtaisą 
arba ekraną nustatoma 
kiekvieno artimųjų šviesų 
priekinio žibinto 
horizontalioji kryptis.

Priekinio žibinto kryptis 
neatitinka 
reikalavimuose(1)

nustatytų ribų.

Parlamento pakeitimas

4.1.2. Sureguliavimas Naudojant priekinių 
žibintų reguliavimo įtaisą 
ir elektroninį valdymo 
įtaisą, siekiant, kai 
būtina, kontroliuoti 
dinamikos 
funkcionalumą,
nustatoma kiekvieno 
artimųjų šviesų priekinio 
žibinto horizontalioji ir 
vertikalioji kryptis.

a) Priekinio žibinto 
kryptis neatitinka 
reikalavimuose(1)

nustatytų ribų.

b) Tikrinamas 
sureguliavimas ir 
dinaminės sistemos 
priekinių žibintų 
funkcija.
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Or. en

Pakeitimas 330
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
 II priedo 4.1.3. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.3. Junginėjimas Vizuali apžiūra ir veikimo 
patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų(1) 
(vienu metu šviečiančių 
žibintų skaičius). 
b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.1.3. Junginėjimas Vizuali apžiūra ir veikimo 
patikrinimas bei prireikus 
elektroninio valdymo 
įtaiso naudojimas.

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų(1) 
(vienu metu šviečiančių 
žibintų skaičius). 
b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Or. en

Pakeitimas 331
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
 II priedo 4.1.5. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.1.5. Lygio reguliavimo 
įtaisai (jeigu privalomi) 

Vizuali apžiūra ir, jeigu 
įmanoma, veikimo 
patikrinimas.

a) Įtaisas neveikia.

b) Rankinio valdymo 
įtaiso neįmanoma valdyti 
iš vairuotojo sėdynės.
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Parlamento pakeitimas

4.1.5. Lygio reguliavimo 
įtaisai (jeigu privalomi) 

Vizuali apžiūra ir veikimo 
patikrinimas bei prireikus 
elektroninio valdymo 
įtaiso naudojimas.

a) Įtaisas neveikia.

b) Rankinio valdymo 
įtaiso neįmanoma valdyti 
iš vairuotojo sėdynės.

Or. en

Pakeitimas 332
Bogusław Liberadzki

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.3.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.3.2. Junginėjimas Vizuali apžiūra ir veikimo 
patikrinimas.

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų(1).
b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.

Parlamento pakeitimas

4.3.2. Avarinio 
stabdymo žibintų
junginėjimas

Vizuali apžiūra ir veikimo 
patikrinimas naudojant 
elektroninį valdymo 
įtaisą, siekiant keisti 
stabdžių pedalo daviklių 
galingumo vertę ir, 
stebint, išnagrinėti 
avarinio stabdymo žibintų 
funkcionalumą. 

a) Jungiklio veikimas 
neatitinka reikalavimų(1).

b) Valdymo įtaisas 
veikia netinkamai.
c) Avarinio stabdymo 
žibintų funkcijos neveikia 
arba veikia ne visiškai 
tinkamai.

Or. en

Pakeitimas 333
Bogusław Liberadzki
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.5.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

4.5.2. Sureguliavimas 
(X)(2)

Tikrinama įjungiant 
žibintus ir naudojant 
žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas 
netinkamai horizontaliai 
sureguliuotas, kai šviesos 
pluoštas turi ribinę liniją.

Parlamento pakeitimas

4.5.2. Sureguliavimas 
(X)(2)

Tikrinama įjungiant 
žibintus ir naudojant 
žibintų reguliavimo įtaisą.

Priekinis rūko žibintas 
netinkamai horizontaliai ir 
vertikaliai sureguliuotas, 
kai šviesos pluoštas turi 
ribinę liniją.

Or. en

Pakeitimas 334
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.2.2. punkto e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.2. Ratai Abiejų kiekvieno rato 
pusių vizuali apžiūra 
transporto priemonę 
pastačius virš duobės arba 
ant keltuvo.

a) Yra įtrūkimų arba 
suvirinimo defektų.

(...)
Parlamento pakeitimas

5.2.2. Ratai Abiejų kiekvieno rato 
pusių vizuali apžiūra 
transporto priemonę 
pastačius virš duobės arba 
ant keltuvo.

a) Yra įtrūkimų arba 
suvirinimo defektų.

(...)
e) Ratas ir rato stebulė 
nesuderinami.

Or. en
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Pagrindimas

Kyla rimtų su atsakomybe ir sauga susijusių susirūpinimą keliančių klausimų, kurie siejami 
su standartų neatitinkančiais arba sugadintais ratais, kai ratai įmontuojami ant 
nestandartinių ašių. Ratų, kurie nesuderinami su rato stebule, tikrinimas turėtų būti laikomas 
labai svarbia pozicija saugos požiūriu, todėl turėtų būti įtrauktas į pozicijų, kurios bus 
tikrinamos atliekant techninę apžiūrą, sąrašą.

Pakeitimas 335
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.2.3. punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

5.2.3. Padangos Visos padangos vizuali 
apžiūra sukant virš žemės 
pakeltą ratą, kai transporto 
priemonė pastatyta virš 
duobės arba ant keltuvo, 
arba stumdant transporto 
priemonę virš duobės 
pirmyn ir atgal. 

Parlamento pakeitimas

5.2.3. Padangos Visos padangos vizuali 
apžiūra sukant virš žemės 
pakeltą ratą, kai transporto 
priemonė pastatyta virš 
duobės arba ant keltuvo, 
arba stumdant transporto 
priemonę virš duobės
pirmyn ir atgal. 
Naudojamas slėgmatis, 
siekiant pamatuoti 
padangos oro slėgį ir jį 
palyginti su gamintojo 
pateiktomis vertėmis.

Or. en

Pagrindimas

Padangos oro slėgio negalima patikrinti nenaudojant slėgmačio. Inspektorius turės palyginti, 
ar padangos oro slėgis atitinka transporto priemonės gamintojo rekomenduojamą slėgį.
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Pakeitimas 336
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.2.3. punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

5.3.2 Amortizatoriai Virš duobės arba ant 
keltuvo pastatytos 
transporto priemonės 
vizuali apžiūra arba 
patikrinimas naudojant 
specialią įrangą, jeigu ji 
yra.

Parlamento pakeitimas

5.3.2 Amortizatoriai Virš duobės arba ant 
keltuvo pastatytos 
transporto priemonės 
vizuali apžiūra.

Or. de

Pakeitimas 337
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5.3.2.1. punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

b) Neužtikrinamos 
nustatytos minimalios 
vertės.

Parlamento pakeitimas

b) Neužtikrinamos 
nustatytos minimalios 
vertės (išnaša).
(Išnaša) pažymėtos tos 
pozicijos, kurios yra 
susijusios su transporto 
priemonės būkle ir jos 
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tinkamumu naudoti 
kelyje, bet nėra svarbios 
atliekant techninę 
apžiūrą.

Or. de

Pakeitimas 338
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7.11. punkto pirmas stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

7.11 Ridos skaitiklis 
(jeigu įrengtas)

Parlamento pakeitimas

7.11 Ridos skaitiklis 
(jeigu įrengtas) (išnaša)
(Išnaša) pažymėtos tos 
pozicijos, kurios yra 
susijusios su transporto 
priemonės būkle ir jos 
tinkamumu naudoti 
kelyje, bet nėra svarbios 
atliekant techninę 
apžiūrą.

Or. de

Pakeitimas 339
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1).
Transporto priemonių, 
kuriose įrengtos tinkamos 

a) Išmetamųjų teršalų 
kiekis viršija tam tikrus 
gamintojo nurodytus 
dydžius 
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diagnostikos sistemos,
dujų išmetimo sistemos 
veikimo tinkamumas taip 
pat gali būti tikrinamas 
ne atliekant išmetamųjų 
dujų kiekio matavimus 
kai variklis veikia 
tuščiąja eiga, o remiantis 
diagnostikos įtaiso 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
parengimo 
rekomendacijų ir kitų 
reikalavimų(1).

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:
i) transporto 
priemonių, kuriose nėra 
įrengtos šiuolaikinės 
išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemos:
– 4,5%, arba
– 3,5 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
ii) transporto 
priemonių, kuriose įrengta 
šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,3 %
arba 
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3 %6

– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,2 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 



AM\931822LT.doc 13/50 PE508.077v01-00

LT

reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
c) Lambda vertė yra 
už intervalo 1 ± 0,03 ribų 
arba neatitinka gamintojo 
specifikacijos.
d) Iš įmontuotosios 
diagnostikos įrangos 
rodmenų galima spręsti, 
kad yra rimtų gedimų.

Parlamento pakeitimas

8.2.1.2.
Išmetamieji 

dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1), 
ir transporto priemonėse, 
kuriose, laikantis 
nustatytų reikalavimų(1), 
įrengtos diagnostikos 
sistemos, kai variklis 
veikia tuščiąja eiga, 
remiamasi diagnostikos 
įrangos rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis (parengimas), 
laikantis gamintojo 
nustatytų rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

a) Išmetamųjų teršalų 
kiekis viršija tam tikrus 
gamintojo nurodytus 
dydžius 

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:
i) transporto 
priemonių, kuriose nėra 
įrengtos šiuolaikinės 
išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemos:
– 4,5 % arba
– 3,5 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
ii) transporto 
priemonių, kuriose įrengta 
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šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,3 %
arba 
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3 %6

– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,2 %
arba
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)

– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,1 %(6a)

atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
c) Lambda vertė yra 
už intervalo 1 ± 0,03 ribų 
arba neatitinka gamintojo 
specifikacijos.
d) Iš įmontuotosios 
diagnostikos įrangos 
rodmenų galima spręsti, 
kad yra rimtų gedimų.

(6a) Transporto priemonės, kurių tipas patvirtinamas pagal ribas, nurodytas 
Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą 
įregistruotos arba pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Or. en

Pakeitimas 340
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.1.2. punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1). 
Transporto priemonių, 



AM\931822LT.doc 15/50 PE508.077v01-00

LT

kuriose įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos,
dujų išmetimo sistemos 
veikimo tinkamumas taip 
pat gali būti tikrinamas 
ne atliekant išmetamųjų 
dujų kiekio matavimus 
kai variklis veikia tuščiąja 
eiga, o remiantis 
diagnostikos įtaiso 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
parengimo rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

Parlamento pakeitimas

8.2.1.2.
Išmetamieji 

dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių, ir transporto 
priemonėse, kuriose, 
laikantis nustatytų 
reikalavimų, įrengtos 
diagnostikos sistemos, kai 
variklis veikia tuščiąja 
eiga, remiamasi
diagnostikos įrangos 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
rekomendacijų ir kitų 
reikalavimų(1).
Išmetamojo vamzdžio 
tikrinimas visada yra 
numatytasis išmetamųjų 
teršalų vertinimo 
metodas, net jei jis 
taikomas kartu naudojant 
įmontuotosios 
diagnostikos sistemą.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė išmetamųjų teršalų tikrinimo apibrėžtis, kurioje nurodoma, kad tikrinama tik 
įmontuotoji diagnostikos sistema, nėra tinkama. Išmetamojo vamzdžio vertinimų prietaisai ir 
įmontuotosios diagnostikos sistemos tikrinimo priemonės kartu apima visas transporto 
priemonės sistemų, susijusių su dujų išmetimu, pagrįsto neveikimo sritis.

Pakeitimas 341
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.1.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1). 
Transporto priemonių,
kuriose įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos, 
dujų išmetimo sistemos 
veikimo tinkamumas taip 
pat gali būti tikrinamas
ne atliekant išmetamųjų 
dujų kiekio matavimus kai 
variklis veikia tuščiąja 
eiga, o remiantis 
diagnostikos įtaiso 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
parengimo rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

a) Išmetamųjų teršalų 
kiekis viršija tam tikrus 
gamintojo nurodytus 
dydžius 

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:
i) transporto 
priemonių, kuriose nėra 
įrengtos šiuolaikinės 
išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemos:
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– 4,5 % arba
– 3,5 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
ii) transporto 
priemonių, kuriose įrengta 
šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,3 %
arba 
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3 %6

– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,2 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
c) Lambda vertė yra 
už intervalo 1 ± 0,03 ribų 
arba neatitinka gamintojo 
specifikacijos.
d) Iš įmontuotosios 
diagnostikos įrangos 
rodmenų galima spręsti, 
kad yra rimtų gedimų.

Parlamento pakeitimas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1).
Be to, transporto 
priemonėse, kuriose 
įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos, 
tikrinama ne atliekant 
išmetamųjų dujų kiekio 
matavimus, o remiantis 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 

a) Išmetamųjų teršalų 
kiekis viršija tam tikrus 
gamintojo nurodytus 
dydžius 
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gamintojo nustatytų 
parengimo rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).
NOx lygio matavimas 
naudojant tinkamą 
įrangą ir (arba) tinkamai 
įrengtą dujų analizatorių, 
taikant esamus 
išmetamojo vamzdžio 
tikrinimo metodus.

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:

i) transporto 
priemonių, kuriose nėra 
įrengtos šiuolaikinės 
išmetamųjų teršalų 
kontrolės sistemos:
– 4,5 %, arba
– 3,5 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
ii) transporto 
priemonių, kuriose įrengta 
šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,3 %
arba 
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3 %6

– tuščiąja eiga, padidintu 
sūkių dažniu – 0,2 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.
c) Lambda vertė yra 
už intervalo 1 ± 0,03 ribų 
arba neatitinka gamintojo 
specifikacijos.
d) Iš įmontuotosios 
diagnostikos įrangos 
rodmenų galima spręsti, 
kad yra rimtų gedimų, kai 
variklis veikia tuščiąja 
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eiga.
NOx lygis neatitinka 
reikalavimų arba viršija 
konkrečius gamintojo 
nurodytus lygius.

Or. en

Pakeitimas 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.1.2. punkto antras stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1). 
Transporto priemonių, 
kuriose įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos, 
dujų išmetimo sistemos 
veikimo tinkamumas taip 
pat gali būti tikrinamas ne 
atliekant išmetamųjų dujų 
kiekio matavimus kai 
variklis veikia tuščiąja 
eiga, o remiantis 
diagnostikos įtaiso 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
parengimo rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

Parlamento pakeitimas

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

Matuojama naudojant 
išmetamųjų dujų 
analizatorių ir laikantis 
nustatytų reikalavimų(1).
Šis išmetamojo vamzdžio 
tikrinimas yra 
numatytasis išmetamųjų 
teršalų vertinimo 
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metodas, net jei jis 
taikomas kartu naudojant 
įmontuotosios 
diagnostikos sistemą. 
Transporto priemonių, 
kuriose įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos, 
dujų išmetimo sistemos 
veikimo tinkamumas taip 
pat gali būti tikrinamas ne 
atliekant išmetamųjų dujų 
kiekio matavimus kai 
variklis veikia tuščiąja 
eiga, o remiantis 
diagnostikos įtaiso 
rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis, laikantis 
gamintojo nustatytų 
parengimo rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

Or. en

Pagrindimas

Įmontuotoji diagnostikos sistema nėra užtikrintas išmetamųjų teršalų vertinimo metodas; 
todėl išmetamųjų teršalų kiekį būtina patikrinti jį matuojant išmetamajame vamzdyje.

Pakeitimas 343
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,
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nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą.
b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;

1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 
jeigu ji yra žemesnė už 
nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos 
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,

ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
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reikalavimuose(1).nurodyto
s datos –

c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1 1

Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 
turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 
10 sekundžių pauzę po to 
kai paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.
2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.
3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
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būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio, arba 
apskaičiuoti vidurkį bet 
kokiu kitu statistinio 
skaičiavimo būdu, kuriuo 
atsižvelgiama į matavimo 
rezultatų sklaidą. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
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Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą, ir 
transporto priemonėse, 
kuriose, laikantis 
nustatytų reikalavimų(1), 
įrengtos diagnostikos 
sistemos, kai variklis 
veikia tuščiąja eiga, 
remiamasi diagnostikos 
įrangos rodmenimis ir 
diagnostikos sistemos 
veikimo tinkamumo 
patikromis (parengimas), 
laikantis gamintojo 
nustatytų rekomendacijų 
ir kitų reikalavimų(1).

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,

b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;

1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,



AM\931822LT.doc 25/50 PE508.077v01-00

LT

jeigu ji yra žemesnė už 
nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos 
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.
ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1).nurodyto
s datos –

c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1.7
Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 
turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 
10 sekundžių pauzę po to 
kai paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.

arba

2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.

0,5 m-1 (6a)

3. Per kiekvieną laisvojo 
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įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
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nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.

(6a) Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Or. en

Pakeitimas 344
Georges Bach

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2. punkto antro stulpelio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
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pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą. 
Išmetamojo vamzdžio 
tikrinimas visada yra 
numatytasis išmetamųjų 
teršalų vertinimo 
metodas, net jei jis 
taikomas kartu naudojant 
įmontuotąją diagnostikos 
sistemą. 

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė išmetamųjų teršalų tikrinimo apibrėžtis, kurioje nurodoma, kad tikrinama tik 
įmontuotoji diagnostikos sistema, nėra tinkama. Išmetamojo vamzdžio vertinimų prietaisai ir 
įmontuotosios diagnostikos sistemos tikrinimo priemonės kartu apima visas transporto 
priemonės sistemų, susijusių su dujų išmetimu, pagrįsto neveikimo sritis.

Pakeitimas 345
Isabelle Durant

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą.

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,

b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;

1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
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parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 
jeigu ji yra žemesnė už 
nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos 
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,

ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1).nurodyto
s datos –

c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1.1
Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 
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turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 
10 sekundžių pauzę po to 
kai paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.
2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.
3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
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vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio, arba 
apskaičiuoti vidurkį bet 
kokiu kitu statistinio 
skaičiavimo būdu, kuriuo 
atsižvelgiama į matavimo 
rezultatų sklaidą. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,
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ir nuspaudus sankabą.
b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;

1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 
jeigu ji yra žemesnė už 
nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos 
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,

ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)
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nurodytos datos –.,
c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1.7

Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 
turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 
10 sekundžių pauzę po to 
kai paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.

arba

2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.

0,2 m-1

3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
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pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.
NOx lygio ir kietųjų 
dalelių kiekio matavimas 
naudojant tinkamą 
įrangą ir (arba) tinkamai 
įrengtą dujų analizatorių, 
taikant esamus laisvojo 
greitėjimo tikrinimo 
metodus.

NOx lygis arba kietųjų 
dalelių vertės neatitinka 
reikalavimų arba viršija 
konkrečius gamintojo 
nurodytus lygius.

Or. en

Pakeitimas 346
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2. punkto antro stulpelio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą.

Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą. 
Vietoj to, transporto 
priemonėse, kuriose 
įrengtos tinkamos 
diagnostikos sistemos, 
nustatyti, ar veikimas 
tinkamas, galima 
nuskaitant atitinkamus 
rodmenis. 

Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

Or. de
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Pakeitimas 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8.2.2.2. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą.

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,

b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;

1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje,
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 
jeigu ji yra žemesnė už 

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,
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nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.
ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos –

c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1.1

Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 
turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 10 
sekundžių pauzę po to kai 
paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.
2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
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galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.
3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio, arba 
apskaičiuoti vidurkį bet 
kokiu kitu statistinio 
skaičiavimo būdu, kuriuo 
atsižvelgiama į matavimo 
rezultatų sklaidą. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
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valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.

Parlamento pakeitimas

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

a) Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas matuojamas 
varikliui įsibėgėjant 
laisvuoju greitėjimu (be 
apkrovos nuo tuščiosios 
eigos minimalių sūkių iki 
variklio ribojamų sūkių), 
pavarų perjungimo svirtį 
nustačius į neutralią padėtį 
ir nuspaudus sankabą. Šis 
išmetamojo vamzdžio 
tikrinimas yra 
numatytasis išmetamųjų 
teršalų vertinimo 
metodas, net jei jis 
taikomas kartu naudojant 
įmontuotąją diagnostikos 
sistemą.

a) Transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos,

b) Transporto priemonės 
parengimas prieš 
tikrinant:

išmetamųjų dujų 
neskaidrumas viršija lygį, 
nurodytą ant transporto 
priemonės pritvirtintoje 
gamintojo lentelėje;
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1. Transporto priemonės 
gali būti tikrinamos be 
parengimo, nors saugos 
sumetimais reikėtų 
patikrinti, ar variklis 
sušilęs ir ar yra tinkamos 
mechaninės būklės.

b) Jeigu tokios 
informacijos nėra arba 
jeigu pagal reikalavimus(1)

etaloninių verčių taikyti 
negalima:

2. Parengimo 
reikalavimai:

varikliai be pripūtimo –
2,5 m-1,

i) Variklis turi būti 
visiškai sušildytas, pvz., 
variklio alyvos 
temperatūra, matuojama 
zondu alyvos lygio 
matuoklio vamzdelyje, 
turi būti ne žemesnė kaip 
80 °C arba įprastos 
darbinės temperatūros, 
jeigu ji yra žemesnė už 
nurodytąją; arba turi būti 
bent lygiavertė variklio 
bloko temperatūra, 
išmatuota infraraudonųjų 
spindulių termometru. 
Jeigu dėl transporto 
priemonės konstrukcijos 
taip matuoti būtų 
praktiškai neįmanoma, 
įprastą variklio darbinę 
temperatūrą galima 
nustatyti kitais būdais, 
pvz., pagal variklio 
aušinimo ventiliatoriaus 
veikimą.

varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,

ii) Išmetimo sistema turi 
būti prapūsta ne mažiau 
kaip per tris greitėjimo 
ciklus arba lygiaverčiu 
būdu.

arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1).nurodyto
s datos –

c) Tikrinimo procedūra: 1,5 m-1.7
Variklis ir 
turbokompresorius (jei 
yra) prieš kiekvieną 
laisvojo greitėjimo ciklą 

arba
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turi veikti tuščiąja eiga. 
Didelės galios dyzelinių 
variklių atveju tai reiškia 
ne mažiau kaip 10 
sekundžių pauzę po to, kai 
paleidžiamas 
akceleratoriaus pedalas.
2. Kiekvienas laisvojo 
įsibėgėjimo ciklas turi būti 
pradedamas greitai ir 
nuosekliai (greičiau kaip 
per vieną sekundę), bet ne 
per staigiai, paspaudžiant 
akceleratoriaus pedalą iki 
galo, kad įpurškimo 
siurblys veiktų didžiausiu 
pajėgumu.

0,2 m-1

3. Per kiekvieną laisvojo 
įsibėgėjimo ciklą, prieš 
paleidžiant akceleratoriaus 
pedalą, variklis turi 
pasiekti ribinį sūkių dažnį, 
o transporto priemonės su 
automatine transmisija –
gamintojo nurodytą sūkių 
dažnį arba, jei tokios 
informacijos nėra, du 
trečdalius ribinio sūkių 
dažnio. Tai galima 
patikrinti, pvz., stebint 
variklio sūkių dažnį arba 
paliekant pakankamai 
laiko nuo pirmojo 
akceleratoriaus pedalo 
paspaudimo iki paleidimo; 
I priede nurodytoms 1 ir 
2 kategorijų transporto 
priemonėms šis laikas turi 
būti ne trumpesnis kaip 
2 sekundės.
4. Transporto priemonės 
pripažįstamos 
netinkamomis tik jei ne 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų verčių 
aritmetinis vidurkis viršija 
ribinę vertę. Skaičiuojant 
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vidurkį galima 
neatsižvelgti į matavimo 
rezultatus, kurie labai 
skiriasi nuo vidurkio. 
Valstybės narės gali 
apriboti tikrinimo ciklų 
skaičių.
5. Kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti netinkamomis 
tas transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
įsibėgėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų labai 
viršija ribines vertes. Be 
to, kad būtų išvengta 
nereikalingų tikrinimų, 
valstybės narės gali 
pripažinti tinkamomis tas 
transporto priemones, 
kurių išmatuotos vertės po 
mažiau kaip trijų laisvojo 
greitėjimo ciklų arba po 
prapūtimo ciklų yra daug 
mažesnės už ribines 
vertes.

Or. en

Pagrindimas

Įmontuotoji diagnostikos sistema nėra užtikrintas išmetamųjų teršalų vertinimo metodas; 
todėl išmetamųjų teršalų kiekį būtina patikrinti jį matuojant išmetamajame vamzdyje. Siekiant 
gauti tikslius suderinto tikrinimo rezultatus visoje Europoje, reikėtų išbraukti tekstą 
„statistinio skaičiavimo būdu, kuriuo atsižvelgiama į matavimo rezultatų sklaidą“.

Pakeitimas 348
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1.8. punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

1.8. Stabdžių skystis a) Per žema stabdžių 
skysčio virimo 
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temperatūra arba jame 
yra per daug vandens.

Parlamento pakeitimas

1.8. Stabdžių skystis a) Per žema stabdžių 
skysčio virimo 
temperatūra.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti klaidinančių ar netgi pavojų keliančių rezultatų, svarbu užtikrinti, kad 
stabdžių skysčio patikrinimas būtų tikslus.

Pakeitimas 349
Brian Simpson

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5.2.2. punkto e papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

5.2.2. Ratai a) Yra įtrūkimų arba 
suvirinimo defektų.

x

(...)
Parlamento pakeitimas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

5.2.2. Ratai a) Yra įtrūkimų arba 
suvirinimo defektų.

x

(...)
e) Ratas ir rato stebulė 
nesuderinami.

x

Or. en

Pagrindimas

Kyla rimtų su atsakomybe ir sauga susijusių susirūpinimą keliančių klausimų, kurie siejami 
su standartų neatitinkančiais arba sugadintais ratais, kai ratai įmontuojami ant 
nestandartinių ašių. Ratų, kurie nesuderinami su rato stebule, tikrinimas turėtų būti laikomas 
labai svarbia pozicija saugos požiūriu, todėl turėtų būti įtrauktas į pozicijų, kurios bus 
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tikrinamos atliekant techninę apžiūrą, sąrašą.

Pakeitimas 350
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5.2.3. punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

5.2.3. Padangos a) Padangos dydis, 
leidžiama apkrova, 
patvirtinimo ženklas arba 
greičio indeksas neatitinka 
reikalavimų(1), todėl 
važiuoti nesaugu.

x

Leidžiama apkrova arba 
greičio indeksas 
nepakankami faktinėmis 
naudojimo sąlygomis, 
padanga liečia kitas 
nejudančias transporto 
priemonės dalis, todėl 
važiuoti nesaugu.

x

b) Ant tos pačios ašies 
ratų arba ant dvigubų ratų 
sumontuotos skirtingo 
dydžio padangos.

x

c) Ant tos pačios ašies 
ratų sumontuotos 
skirtingos konstrukcijos 
padangos (radialinė ir 
paprasta).

x

d) Yra didelių padangos 
pažeidimų arba įpjovimų.

x

Matyti kordas arba jis yra 
pažeistas.

x

e) Padangos protektoriaus
gylis neatitinka 
reikalavimų (1).

x

Mažiau nei 80 % 
reikalaujamo

x
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protektoriaus gylio.
f) Padanga trinasi į kitas 
sudedamąsias dalis 
(lanksčius purvasaugius).

x

Padanga trinasi į kitas 
sudedamąsias dalis 
(vairavimo saugai 
poveikio neturi).

x

g) Restauruotos padangos 
neatitinka reikalavimų(1).

x

Paveiktas kordo 
apsauginis sluoksnis.

x

h) Yra oro slėgio 
kontrolės sistemos 
sutrikimų. 

x

Akivaizdžiai neveikia. x
Parlamento pakeitimas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

5.2.3. Padangos a) Padangos dydis, 
leidžiama apkrova, 
patvirtinimo ženklas arba 
greičio indeksas neatitinka 
reikalavimų(1), todėl 
važiuoti nesaugu.

x

Leidžiama apkrova arba 
greičio indeksas 
nepakankami faktinėmis 
naudojimo sąlygomis, 
padanga liečia kitas 
nejudančias transporto 
priemonės dalis, todėl 
važiuoti nesaugu.

x

b) Ant tos pačios ašies 
ratų arba ant dvigubų ratų 
sumontuotos skirtingo 
dydžio padangos.

x

c) Ant tos pačios ašies 
ratų sumontuotos 
skirtingos konstrukcijos 
padangos (radialinė ir 
paprasta).

x

d) Yra didelių padangos 
pažeidimų arba įpjovimų.

x

Matyti kordas arba jis yra x
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pažeistas.
e) Matyti padangos 
protektoriaus 
nusidėvėjimo žymeklis.

x

Padangos protektoriaus 
gylis atitinka oficialiai 
leidžiamą gylį. Padangos 
protektoriaus gylis yra 
mažesnis nei oficialiai 
leidžiamas.

x

f) Padanga trinasi į kitas 
sudedamąsias dalis 
(lanksčius purvasaugius).

x

Padanga trinasi į kitas 
sudedamąsias dalis 
(vairavimo saugai 
poveikio neturi).

x

g) Restauruotos padangos 
neatitinka reikalavimų(1).

x

Paveiktas kordo 
apsauginis sluoksnis.

x

h) Yra padangos oro
slėgio kontrolės sistemos 
sutrikimų arba padanga 
akivaizdžiai 
nepakankamai pripūsta.

x

Akivaizdžiai neveikia. x
i) Eksploatuojant 
darbinis slėgis vienoje iš 
transporto priemonės 
padangų sumažėja 20 %, 
tačiau nenukrinta žemiau 
kaip 150 kP.

x

Padangų oro slėgis yra 
mažesnis kaip 150 kPa.

x

Or. en

Pagrindimas

Važiuojant tinkamai pripūstomis padangomis didėja mažo pasipriešinimo riedėjimui padangų 
veiksmingumas, o išmetamo CO2 kiekis mažinamas 5 gramais kiekvienu nuvažiuotu kilometru. 
Padangos, kurių oro slėgis mažesnis kaip 150 kPa, yra ne tik nesaugios, nes yra pavojingos, 
bet joms taip pat gresia pavojus susprogti. Kiekviena padanga, kurios protektoriaus gylis 
neatitinka reikalavimų, yra neteisėta, todėl jos nereikėtų leisti naudoti Europos keliuose. Dėl 
šios priežasties šis trūkumas turėtų būti žymimas kaip pavojingas. Kiekviena padanga, kurios 
protektoriaus gylis atitinka oficialiai leidžiamą gylį, turėtų būti pakeista iki tol, kol pasidaro 
pavojinga, todėl padangos protektoriaus gylis turėtų būti žymimas kaip didelis trūkumas.
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Pakeitimas 351
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8.2.1.2. punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

8.2.1.2 Išmetamieji 
dujiniai teršalai

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:

x

(...)
ii) transporto 
priemonių, kuriose įrengta 
šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, 
padidintu sūkių dažniu –
0,3 %
arba
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3 %13

– tuščiąja eiga, 
padidintu sūkių dažniu –
0,2 %
atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.

Parlamento pakeitimas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

8.2.1.2.
Išmetamieji 

dujiniai teršalai

b) arba, jeigu tokios 
informacijos nėra, 
išmetamas CO kiekis 
viršija:

x

(...)
ii) transporto 
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priemonių, kuriose įrengta 
šiuolaikinė išmetamųjų 
dujų kontrolės sistema:
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,5 %
– tuščiąja eiga, 
padidintu sūkių dažniu –
0,3 %
arba
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,3%13

– tuščiąja eiga, 
padidintu sūkių dažniu –
0,2 %
arba
– varikliui veikiant 
tuščiąja eiga – 0,2 %(6a)

– tuščiąja eiga, 
padidintu sūkių dažniu –
0,1 %(6a)

atsižvelgiant į pirmosios 
registracijos datą arba į 
reikalavimuose(1) 
nurodytą paskirtį.

(6a) Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).

Or. en

Pakeitimas 352
Werner Kuhn

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 8.2.2.2. punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

8.2.2.2 Išmetamųjų dujų 
neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 

Jeigu tokios informacijos 
nėra arba jeigu pagal 

x
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pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

reikalavimus(1) etaloninių 
verčių taikyti negalima:

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,
varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,
arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1)

nurodytos datos –
1,5 m-1. 14

Parlamento pakeitimas

Ned
idel
i

Did
eli

Pav
ojin
gi

8.2.2.2.
Išmetamųjų dujų 

neskaidrumas
Transporto priemonėms, 
užregistruotoms arba 
pradėtoms naudoti iki 
1980 m. sausio 1 d., šis 
reikalavimas netaikomas.

Jeigu tokios informacijos 
nėra arba jeigu pagal 
reikalavimus(1) etaloninių 
verčių taikyti negalima:

x

dyzeliniai varikliai be 
pripūtimo – 2,5 m-1,
varikliai su turbininiu 
kompresoriumi – 3,0 m-1,
arba, reikalavimuose(1)

nurodytų transporto 
priemonių ir transporto 
priemonių, kurios pirmą 
kartą užregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 
reikalavimuose(1).nurodyto
s datos –
1,5 m-1.14

arba
0,5 m-1 (6a)

(6a) Transporto priemonės, kurių tipas patvirtintas pagal ribas, nurodytas Reglamento (EB) 
Nr. 715/2007 I priede pateiktoje 1 lentelėje, arba kurios pirmą kartą įregistruotos arba 
pradėtos naudoti po 2007 m. liepos 1 d. (Euro 5).
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Or. en

Pakeitimas 353
Debora Serracchiani

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo I dalies 15 punkto 15 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– slėgmatis padangų oro slėgiui matuoti;

Or. en

Pagrindimas

Slėgmatis reikalingas padangų oro slėgiui matuoti.


