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Grozījums 325
Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5. daļa – 5.3. punkts – 8.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– Ieteicamais riepu spiediens

Or. en

Pamatojums

Šī informācija ir norādīta transportlīdzekļa identifikācijas uzlīmē, kā arī tā lietotāja 
rokasgrāmatā. Tas kalpos par paraugu inspektoriem, lai noteiktu, vai riepām ir atbilstošs 
spiediens.

Grozījums Nr. 326
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

1.8. Bremžu šķidrums Mēra vārīšanās 
temperatūru vai ūdens 
saturu

a) Bremžu šķidruma 
vārīšanās temperatūra 
pārāk zema vai ūdens 
saturs pārāk augsts
b) Bremžu šķidrums 
kontaminēts
c) Nepietiekams bremžu 
šķidruma daudzums.

Parlamenta izdarītie grozījumi

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šobrīd nav piemērotas bremžu šķidruma pārbaužu procedūras, tādēļ šīs pārbaudes ieviešana 
tiek noraidīta.

Grozījums Nr. 327
Brian Simpson
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 1.8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

1.8. Bremžu šķidrums Mēra vārīšanās 
temperatūru vai ūdens 
saturu

a) Bremžu šķidruma 
vārīšanās temperatūra 
pārāk zema vai ūdens 
saturs pārāk augsts

Parlamenta izdarītie grozījumi

1.8. Bremžu šķidrums Mēra vārīšanās 
temperatūru vai ūdens 
saturu

a) Bremžu šķidruma 
vārīšanās temperatūra 
pārāk zema

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt precīzu bremžu šķidruma pārbaudi, lai izvairītos no maldinošiem 
vai pat bīstamas situācijas izraisošiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 328
Fiona Hall

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

3.3. Atpakaļskata 
spoguļi vai ierīces

Vizuāla pārbaude. a) Spoguļa vai ierīces 
nav, vai tie nav uzstādīti 
atbilstoši prasībām(1).

Parlamenta izdarītie grozījumi

3.3. Atpakaļskata 
spoguļi vai ierīces

Vizuāla pārbaude. a) Spoguļa vai ierīces 
nav, vai tie nav uzstādīti 
atbilstoši prasībām(1), 
tostarp tām, kuras 
paredzētas Direktīvā
2007/38/EK par Kopienā 
reģistrēto smago kravas 
transportlīdzekļu 
modernizēšanu, aprīkojot 
tos ar spoguļiem.

Or. en
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Pamatojums

Savā ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Direktīva 
2007/38/EK par Kopienā reģistrētu smago kravas transportlīdzekļu modernizēšanu, aprīkojot 
tos ar spoguļiem, Komisija norādīja, ka vairumam dalībvalstu nebija detalizētas informācijas 
par to, cik daudzi transportlīdzekļi nesaņēma pozitīvu tehniskās apskates novērtējumu 
modernizācijas prasību neizpildes dēļ. Taču šīs modernizācijas prasības ir vitāli nozīmīgas 
ceļu satiksmes drošībai, un tās ir jāiekļauj pārbaudē.

Grozījums Nr. 329
Bogusław Liberadzki

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.1.2. Centrējums Nosakiet katra priekšējā 
luktura horizontālo 
orientāciju tuvajām 
gaismām, izmantojot 
priekšējo lukturu 
orientēšanas ierīci vai 
ekrānu.

Priekšējo lukturu 
orientācija neatbilst 
prasībās noteiktajai 
pielaidei(1).

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.1.2. Centrējums Nosakiet katra priekšējā 
luktura horizontālo un 
vertikālo orientāciju 
tuvajām gaismām, 
izmantojot priekšējo 
lukturu orientēšanas ierīci 
un elektroniskās vadības 
ierīci, lai pēc 
nepieciešamības 
pārbaudītu dinamisko 
funkcionalitāti.

a) Priekšējo lukturu 
orientācija neatbilst 
prasībās noteiktajai 
pielaidei(1).

b) Pārbaudīt centrējumu 
un dinamiskās sistēmas 
priekšējo lukturu 
darbību.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Bogusław Liberadzki
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.1.3. Pārslēgšana Vizuāla un darbības 
pārbaude.

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām(1) 

(vienlaicīgi ieslēgtu 
lukturu skaits).
b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.1.3. Pārslēgšana Vizuāla un darbības 
pārbaude, pēc 
nepieciešamības 
izmantojot elektronisku 
vadības ierīci.

a) Pārslēgs 
nedarbojas atbilstoši 
prasībām(1) (vienlaicīgi 
ieslēgtu lukturu skaits).

b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

Or. en

Grozījums Nr. 331
Bogusław Liberadzki

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.1.5. Lukturu augstuma 
regulēšanas ierīces (ja 
obligātas)

Vizuāla un darbības 
pārbaude, ja iespējams.

a) Ierīce nedarbojas.

b) Manuālu ierīci 
nevar darbināt no vadītāja 
sēdekļa.

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.1.5. Lukturu augstuma 
regulēšanas ierīces (ja 
obligātas)

Vizuāla un darbības 
pārbaude, pēc 
nepieciešamības 
izmantojot elektronisku 
vadības ierīci.

a) Ierīce nedarbojas.

b) Manuālu ierīci 
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nevar darbināt no vadītāja 
sēdekļa.

Or. en

Grozījums Nr. 332
Bogusław Liberadzki

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.3.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.3.2. Pārslēgšana Vizuāla un darbības 
pārbaude.

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām(1).
b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.3.2. Avārijas bremžu 
lukturu pārslēgšana

Vizuāla un darbības 
pārbaude, izmantojot 
elektronisku vadības 
ierīci, lai mainītu bremžu 
pedāļa sensora ieejas 
vērtību un vizuāli 
pārbaudītu avārijas 
bremžu lukturu darbību.

a) Pārslēgs nedarbojas 
atbilstoši prasībām(1).

b) Vadības ierīces 
darbība ir traucēta.
c) Avārijas bremžu 
lukturu funkcijas 
nedarbojas vai 
nedarbojas pilnībā 
pareizi.

Or. en

Grozījums Nr. 333
Bogusław Liberadzki

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.5.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

4.5.2. Centrējums (X)(2)
Darbības laikā un 
izmantojot priekšējo 

Priekšējiem miglas 
lukturiem nav pareizs 
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lukturu orientēšanas ierīci. horizontālais centrējums, 
ja gaismas kūlim ir 
gaismas/tumsas robeža.

Parlamenta izdarītie grozījumi

4.5.2. Centrējums (X)(2)
Darbības laikā un 
izmantojot priekšējo 
lukturu orientēšanas ierīci.

Priekšējiem miglas 
lukturiem nav pareizs 
horizontālais un 
vertikālais centrējums, ja 
gaismas kūlim ir 
gaismas/tumsas robeža.

Or. en

Grozījums Nr. 334
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.2.2. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

5.2.2. Riteņi Vizuāla katra riteņa abu 
pušu pārbaude, 
transportlīdzeklim 
atrodoties virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja.

a) Jebkāds lūzums vai 
metinājuma bojājums.

(...)
Parlamenta izdarītie grozījumi

5.2.2. Riteņi Vizuāla katra riteņa abu 
pušu pārbaude, 
transportlīdzeklim 
atrodoties virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja.

a) Jebkāds lūzums vai 
metinājuma bojājums.

(...)
e) Ritenis nav savietojams 
ar riteņa rumbu.

Or. en

Pamatojums

Pastāv nopietnas bažas attiecībā uz atbildību un drošību, kas saistītas ar standartiem 
neatbilstošiem vai bojātiem riteņiem gadījumos, kad tie uzmontēti nestandarta asīm. Tādu 
riteņu pārbaude, kuri neatbilst riteņu rumbai, ir uzskatāma par vitāli nozīmīgu drošības 
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aspektu un tādēļ ir iekļaujama tehniskās apskates pārbaudes punktu sarakstā.

Grozījums Nr. 335
Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.2.3. punkts – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

5.2.3. Riepas Visas riepas vizuāla 
pārbaude, vai nu rotējot 
gājriteni virs zemes un 
transportlīdzeklim 
atrodoties virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja, vai ripinot
transportlīdzekli uz 
priekšu un atpakaļ virs 
remontbedres.

Parlamenta izdarītie grozījumi

5.2.3. Riepas Visas riepas vizuāla 
pārbaude, vai nu rotējot 
gājriteni virs zemes un 
transportlīdzeklim 
atrodoties virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja, vai ripinot 
transportlīdzekli uz 
priekšu un atpakaļ virs 
remontbedres.
Izmantojiet manometru, 
lai izmērītu riepu 
spiedienu un salīdzināto 
to ar ražotāja 
norādītajām vērtībām.

Or. en

Pamatojums

Riepu spiedienu nav iespējams pārbaudīt, neizmantojot manometru. Inspektoram ir 
jāsalīdzina, vai faktiskais riepu spiediens atbilst riepu ražotāja ieteiktajam.
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Grozījums Nr. 336
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.3.2. punkts – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

5.3.2. Amortizatori Vizuāla pārbaude, 
transportlīdzekli 
novietojot virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja vai izmantojot 
īpašu aprīkojumu, ja tāds 
pieejams.

Parlamenta izdarītie grozījumi

5.3.2. Amortizatori Vizuāla pārbaude, 
transportlīdzeklim 
atrodoties virs 
remontbedres vai uz 
pacēlāja.

Or. de

Grozījums Nr. 337
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 5.3.2.1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

b) Nesasniedz 
noteiktās minimālās 
vērtības.

Parlamenta izdarītie grozījumi

b) Nesasniedz 
noteiktās minimālās 
vērtības(zemsvītras 
piezīme).
(Zemsvītras piezīme) 
Norāda uz pozīcijām, kas 
saistītas ar 
transportlīdzekļa stāvokli 
un tā piemērotību 
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izmantošanai satiksmē, 
bet nav uzskatāmas par 
būtiskām tehniskās 
apskates laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 338
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7.11. punkts – 1. aile

Komisijas ierosinātais teksts

7.11 Odometrs, ja 
pieejams

Parlamenta izdarītie grozījumi

7.11 Odometrs, ja 
pieejams(zemsvītras 
piezīme)
(Zemsvītras piezīme) 
Norāda uz pozīcijām, kas 
saistītas ar 
transportlīdzekļa stāvokli
un tā piemērotību 
izmantošanai satiksmē, 
bet nav uzskatāmas par 
būtiskām tehniskās 
apskates laikā.

Or. de

Grozījums Nr. 339
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
saskaņā ar prasībām(1).
Transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 

a) Vai nu gāzu 
emisijas pārsniedz 
ražotāja norādītos 
līmeņus,
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iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, var 
pārbaudīt izplūdes 
sistēmas darbības 
pareizību, attiecīgi 
nolasot ierīces rādījumu
un pārbaudot OBD 
sistēmas darbības 
pareizību, emisijas 
mērījumu vietā, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā, 
saskaņā ar ražotāja 
apstākļu nosacījumiem 
un citām prasībām(1).

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija
i)

transportlīdzekļie
m bez emisiju kontroles 
sistēmas
– 4,5 % vai
– 3,5 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
ii)

transportlīdzekļie
m ar emisiju vadības 
sistēmu
– tukšgaitā – 0,5 %
– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,3 %
vai 
– tukšgaitā – 0,3 %6

– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,2 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
c) Lambda ārpus 
diapazona 1± 0,03 vai 
neatbilst ražotāja 
norādījumiem.
d) OBD rādījumi 
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norāda uz būtisku 
nepareizu darbību.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
saskaņā ar prasībām(1) un 
transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar prasībām 
atbilstošām iebūvētām 
diagnostikas (OBD) 
sistēmām(1), OBD ierīces 
rādījumu nolasīšana un 
OBD sistēmas darbības
pareizības (gatavības 
darbībai) pārbaude, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā, 
saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem un citām 
prasībām(1).

a) Vai nu gāzu 
emisijas pārsniedz 
ražotāja norādītos 
līmeņus,

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija
i)

transportlīdzekļie
m bez emisiju kontroles 
sistēmas
– 4,5 % vai
– 3,5 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1)

ii)
transportlīdzekļie

m ar emisiju vadības 
sistēmu
– tukšgaitā – 0,5 %
– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,3 %
vai 
– tukšgaitā – 0,3 %6

– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,2 %
vai
– tukšgaitā – 0,2 %(6a)

– pie lieliem tukšgaitas 
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apgriezieniem – 0,1 %(6a)

saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
c) Lambda ārpus 
diapazona 1 ± 0,03 vai 
neatbilst ražotāja 
norādījumiem.
d) OBD rādījumi 
norāda uz būtisku 
nepareizu darbību.

(6a) Tips apstiprināts saskaņā ar ierobežojumiem I pielikuma 1. tabulā Regulā (EK)
Nr. 715/2007 vai reģistrēts vai uzsākts ekspluatēt pēc 2007. gada 1. jūlija (Euro 5).

Or. en

Grozījums Nr. 340
Georges Bach

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.1.2. punkts – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru
saskaņā ar prasībām(1). 
Transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 
iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, var 
pārbaudīt izplūdes 
sistēmas darbības
pareizību, attiecīgi 
nolasot ierīces rādījumu 
un pārbaudot OBD 
sistēmas darbības 
pareizību, emisijas 
mērījumu vietā, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā, 
saskaņā ar ražotāja
apstākļu nosacījumiem 
un citām prasībām(1).

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
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un transportlīdzekļiem, 
kas aprīkoti ar prasībām 
atbilstošām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, OBD 
ierīces rādījumu 
nolasīšana un OBD 
sistēmas darbības
pareizības (gatavības 
darbībai) pārbaude, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā, 
saskaņā ar ražotāja
ieteikumiem un citām 
prasībām(1). Izpūtēju 
pārbaude vienmēr ir 
noklusējuma pārbaudes 
metode izplūdes emisiju 
novērtēšanai, arī tad, ja 
kombinēta ar OBD.

Or. en

Pamatojums

Emisiju pārbaudes jēdziena pašreizējā definīcijā ir norādīts tikai, ka OBD pārbaude nav 
piemērota iespēja. Izpūtēju mērierīču un OBD pārbaudes rīku kombinācijas pārbaudēs ietver 
visas jomas, kurās var rasties ar emisiju veidošanos saistīto transportlīdzekļa sistēmu 
pamatoti traucējumi.

Grozījums Nr. 341
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
saskaņā ar prasībām(1). 
Transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 
iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, var 
pārbaudīt izplūdes 
sistēmas darbības 
pareizību, attiecīgi 
nolasot ierīces rādījumu 

a) Vai nu gāzu 
emisijas pārsniedz 
ražotāja norādītos 
līmeņus,
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un pārbaudot OBD 
sistēmas darbības 
pareizību emisijas 
mērījumu vietā, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā,
saskaņā ar ražotāja 
apstākļu nosacījumiem un 
citām prasībām(1).

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija
i)

transportlīdzekļie
m bez emisiju kontroles 
sistēmas
– 4,5 % vai
– 3,5 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
ii)

transportlīdzekļie
m ar emisiju vadības 
sistēmu
– tukšgaitā – 0,5 %
– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,3 %
vai
– tukšgaitā – 0,3 %6

– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,2 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
c) Lambda ārpus 
diapazona 1± 0,03 vai 
neatbilst ražotāja 
norādījumiem.
d) OBD rādījumi 
norāda uz būtisku 
nepareizu darbību.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 

a) Vai nu gāzu 
emisijas pārsniedz 



AM\931822LV.doc 17/46 PE508.077v01-00

LV

saskaņā ar prasībām(1). 
Turklāt
transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 
iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, OBD 
sistēmas darbības 
pareizības pārbaudes
emisijas mērījumu vietā 
saskaņā ar ražotāja 
apstākļu nosacījumiem un 
citām prasībām(1).

ražotāja norādītos 
līmeņus,

NOx līmeņa mērījumi, 
izmantojot atbilstošu 
aprīkojumu/atbilstoši 
aprīkotu gāzes 
analizatoru, piemērojot 
esošās izpūtējā pārbaudes 
metodes.

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija

i)
transportlīdzekļie

m bez emisiju kontroles 
sistēmas
– 4,5 % vai
– 3,5 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1)

ii)
transportlīdzekļie

m ar emisiju vadības 
sistēmu
– tukšgaitā – 0,5 %
– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,3 %
vai 
– tukšgaitā – 0,3 %6

– pie lieliem tukšgaitas 
apgriezieniem – 0,2 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).
c) Lambda ārpus 
diapazona 1 ± 0,03 vai 
neatbilst ražotāja 
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norādījumiem.
d) OBD rādījumi 
norāda uz būtisku 
nepareizu darbību, 
dzinējam darbojoties 
tukšgaitā.
NOx līmenis neatbilst 
prasībām vai pārsniedz 
ražotāja noteiktos 
līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.1.2. punkts – 2. aile

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
saskaņā ar prasībām(1). 
Transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 
iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, var 
pārbaudīt izplūdes 
sistēmas darbības 
pareizību, attiecīgi nolasot 
ierīces rādījumu un 
pārbaudot OBD sistēmas 
darbības pareizību 
emisijas mērījumu vietā, 
kad dzinējs strādā 
tukšgaitā, saskaņā ar 
ražotāja apstākļu 
nosacījumiem un citām 
prasībām(1).

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.1.2. Gāzveida emisijas Mērījums, izmantojot 
izplūdes gāzu analizatoru 
saskaņā ar prasībām(1). Arī 
kombinējot ar OBD, šai 
izpūtēju pārbaudei 
vienmēr ir jābūt 
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noklusējuma pārbaudes 
metodei izplūdes emisiju 
novērtēšanai.
Transportlīdzekļiem, kas 
aprīkoti ar piemērotām 
iebūvētām diagnostikas 
(OBD) sistēmām, var 
pārbaudīt izplūdes 
sistēmas darbības 
pareizību, attiecīgi nolasot 
ierīces rādījumu un 
pārbaudot OBD sistēmas 
darbības pareizību 
emisijas mērījumu vietā, 
kad dzinējs strādā 
tukšgaitā, saskaņā ar 
ražotāja apstākļu 
nosacījumiem un citām 
prasībām(1).

Or. en

Pamatojums

OBD nav precīza emisiju novērtējuma metode, tādēļ emisija novērtējama, veicot izpūtēja 
mērījumus.

Grozījums Nr. 343
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2 Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
plāksnītē norādīto līmeni.
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1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 
jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot 
atsauces vērtības,

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez turbopūtes 
– 2,5 m-1,

i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 
eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 
zemāka, un līdzvērtīgai 
jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot 
motora dzesējošo 
ventilatoru;

motoriem ar turbopūti –
3,0 m-1,

ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma –

c) testa procedūra 1,5 m-1 7.
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 10 
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sekundes.
2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.
3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai –
transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu – ražotāja 
norādīto ātrumu, vai arī, ja 
šie dati nav pieejami, tad 
divas trešdaļas no 
atslēgšanās ātruma. To var 
pārbaudīt, piemēram, 
kontrolējot motora 
apgriezienu skaitu vai 
paredzot pietiekamu laiku 
starp pirmo gāzes pedāļa 
nospiešanu un atlaišanu, 
kam 1. pielikuma 1. un 2. 
kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā, vai arī no 
citu statistisko aprēķinu 
rezultāta, kurā ņem vērā 
mērījumu izkliedi. 
Dalībvalstis var ierobežot 
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testa ciklu skaitu.
5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā 
robežvērtības.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs
un transportlīdzekļiem, 
kas aprīkoti ar prasībām 
atbilstošām iebūvētām 
diagnostikas (OBD) 
sistēmām(1), OBD ierīces 
rādījumu nolasīšana un 
OBD sistēmas darbības 
pareizības (gatavības 
darbībai) pārbaude, kad 
dzinējs strādā tukšgaitā, 
saskaņā ar ražotāja 
ieteikumiem un citām 
prasībām(1);

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
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plāksnītē norādīto līmeni.
1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 
jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot 
atsauces vērtības,

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez 
turbopūtes — 2,5 m-1,

i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 
eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 
zemāka, un līdzvērtīgai 
jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot
motora dzesējošo 
ventilatoru;

motoriem ar turbopūti —
3,0 m-1,

ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma —

c) testa procedūra 1,5 m-1 7,
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 

vai
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jānogaida vismaz 10 
sekundes.
2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.

0,5 m-1(6a).

3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai —
transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu —
ražotāja norādīto ātrumu, 
vai arī, ja šie dati nav 
pieejami, tad divas 
trešdaļas no atslēgšanās 
ātruma. To var pārbaudīt, 
piemēram, kontrolējot 
motora apgriezienu skaitu 
vai paredzot pietiekamu 
laiku starp pirmo gāzes 
pedāļa nospiešanu un 
atlaišanu, kam 
1. pielikuma 1. un 
2. kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā rezultāta. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.
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5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā 
robežvērtības.

(6a) Tips apstiprināts saskaņā ar ierobežojumiem I pielikuma 1. tabulā Regulā (EK)
Nr. 715/2007 vai reģistrēts vai uzsākts ekspluatēt pēc 2007. gada 1. jūlija (Euro 5).

Or. en

Grozījums Nr. 344
Georges Bach

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts – 2. aile – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
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reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs.
Izpūtēju pārbaude 
vienmēr ir noklusējuma 
pārbaudes metode 
izplūdes emisiju 
novērtēšanai, arī tad, ja 
kombinēta ar OBD;

Or. en

Pamatojums

Emisiju pārbaudes jēdziena pašreizējā definīcijā ir norādīts tikai, ka OBD pārbaude nav 
piemērota iespēja. Izpūtēju mērierīču un OBD pārbaudes rīku kombinācijas pārbaudēs ietver 
visas jomas, kurās var rasties ar emisiju veidošanos saistīto transportlīdzekļa sistēmu 
pamatoti traucējumi.

Grozījums Nr. 345
Isabelle Durant

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
plāksnītē norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot 
atsauces vērtības,
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jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.
2. Priekšnoteikumi: motoriem bez turbopūtes 

– 2,5 m-1,
i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 
eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 
zemāka, un līdzvērtīgai 
jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot 
motora dzesējošo 
ventilatoru;

motoriem ar turbopūti –
3,0 m-1,

ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma –

c) testa procedūra 1,5 m-1 7.
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 10 
sekundes.
2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
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pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.
3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai –
transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu – ražotāja 
norādīto ātrumu, vai arī, ja 
šie dati nav pieejami, tad 
divas trešdaļas no 
atslēgšanās ātruma. To var 
pārbaudīt, piemēram, 
kontrolējot motora 
apgriezienu skaitu vai 
paredzot pietiekamu laiku 
starp pirmo gāzes pedāļa 
nospiešanu un atlaišanu, 
kam 1. pielikuma 1. un 2. 
kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā vai arī no 
citu statistisko aprēķinu 
rezultāta, kurā ņem vērā 
mērījumu izkliedi. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.
5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
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transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā 
robežvērtības.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
plāksnītē norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 
jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot 
atsauces vērtības,

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez 
turbopūtes — 2,5 m-1,

i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 
eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 

motoriem ar turbopūti —
3,0 m-1,
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zemāka, un līdzvērtīgai 
jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot 
motora dzesējošo 
ventilatoru;
ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma —

c) testa procedūra 1,5 m-1 7,
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 
10 sekundes.

vai

2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.

0,2 m-1.

3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai —
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transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu —
ražotāja norādīto ātrumu, 
vai arī, ja šie dati nav 
pieejami, tad divas 
trešdaļas no atslēgšanās 
ātruma. To var pārbaudīt, 
piemēram, kontrolējot 
motora apgriezienu skaitu 
vai paredzot pietiekamu 
laiku starp pirmo gāzes 
pedāļa nospiešanu un 
atlaišanu, kam 
1. pielikuma 1. un 
2. kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā rezultāta. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.
5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
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tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā 
robežvērtības.
NOx līmeņa un daļiņu 
mērījumi, izmantojot 
atbilstošu 
aprīkojumu/atbilstoši 
aprīkotu gāzes 
analizatoru, piemērojot 
esošās brīvā 
paātrinājuma testēšanas 
metodes.

NOx līmenis vai daļiņu 
vērtība neatbilst prasībām
vai pārsniedz ražotāja 
noteiktos līmeņus.

Or. en

Grozījums Nr. 346
Markus Ferber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts – 2. aile – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2. Dūmainība a) izplūdes gāzu 
dūmainība brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Dūmainība a) izplūdes gāzu 
dūmainība brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs.
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Transportlīdzekļiem ar 
autonomām diagnostikas 
sistēmām funkciju 
darbību var alternatīvi 
pārbaudīt, nolasot 
atbilstošos datus;

Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

Or. de

Grozījums Nr. 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8.2.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs;

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
plāksnītē norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 
jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot
atsauces vērtības,

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez turbopūtes 
– 2,5 m-1,

i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 

motoriem ar turbopūti –
3,0 m-1,
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eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 
zemāka, un līdzvērtīgai 
jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot 
motora dzesējošo 
ventilatoru;
ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma –

c) testa procedūra 1,5 m-1 7.
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 10 
sekundes.
2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.
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3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai –
transportlīdzekļiem ar 
automātisko 
pārnesumkārbu – ražotāja 
norādīto ātrumu, vai arī, ja 
šie dati nav pieejami, tad 
divas trešdaļas no 
atslēgšanās ātruma. To var 
pārbaudīt, piemēram, 
kontrolējot motora 
apgriezienu skaitu vai 
paredzot pietiekamu laiku 
starp pirmo gāzes pedāļa 
nospiešanu un atlaišanu, 
kam 1. pielikuma 1. un 2. 
kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā vai arī no 
citu statistisko aprēķinu 
rezultāta, kurā ņem vērā 
mērījumu izkliedi. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.
5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
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novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
zemāki nekā 
robežvērtības.

Parlamenta izdarītie grozījumi

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

a) izplūdes gāzu dūmu 
daudzums brīvā 
paātrinājuma laikā (bez 
slodzes no brīvgaitas 
stāvokļa līdz atslēgšanās 
ātrumam) jāmēra, kad 
pārnesumkārbas svira 
atrodas neitrālā pozīcijā 
un kad ir ieslēgts sajūgs.
Arī kombinējot ar OBD, 
šai izpūtēju pārbaudei 
vienmēr ir jābūt 
noklusējuma pārbaudes 
metodei izplūdes emisiju 
novērtēšanai;

a)
Transportlīdzekļie

m, kas reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijai pēc datuma, 
kas norādīts prasībās(1),

b) transportlīdzekļa 
iepriekšēja sagatavošana:

dūmainība pārsniedz 
transportlīdzekļa ražotāja 
plāksnītē norādīto līmeni.

1. Transportlīdzekļus var 
testēt bez iepriekšējas 
sagatavošanas, taču 
drošības apsvērumu dēļ 
jāpārbauda, vai motors ir 
silts un vai tā mehāniskais 
stāvoklis ir apmierinošs.

b) Ja šī informācija 
nav pieejama vai ja 
prasības(1) neļauj izmantot 
atsauces vērtības,

2. Priekšnoteikumi: motoriem bez 
turbopūtes — 2,5 m-1,

i) motors ir pilnīgi silts, ja 
tā eļļas temperatūra, kas 
eļļas līmeņa dziļummēra 
atverē ir izmērīta ar zondi, 
ir vismaz 80 °C, vai arī 
ierastā darba temperatūrā, 
ja izmērītā temperatūra ir 
zemāka, un līdzvērtīgai 

motoriem ar turbopūti —
3,0 m-1,
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jābūt motora bloka 
temperatūrai, kas noteikta 
pēc infrasarkanā 
starojuma līmeņa. Ja 
transportlīdzekļa 
konfigurācijas dēļ šis 
mērījums nav iespējams, 
motora normālu darba 
temperatūru var panākt ar 
citiem līdzekļiem, 
piemēram, darbinot
motora dzesējošo 
ventilatoru;
ii) izplūdes sistēmu iztīra, 
izmantojot vismaz trīs 
brīvā paātrinājuma ciklus 
vai kādu līdzvērtīgu 
metodi;

vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma —

c) testa procedūra 1,5 m-1 7,
1. Pirms katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanas motoram un 
jebkuram uzstādītajam 
turbokompresoram 
jādarbojas brīvgaitā. Tas 
nozīmē, ka lieljaudas 
dīzeļdzinējiem pēc gāzes 
pedāļa atlaišanas 
jānogaida vismaz 
10 sekundes.

vai

2. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla 
sākšanai gāzes pedālis 
pilnībā jānospiež ātri un 
vienmērīgi (ne ilgāk kā 
vienu sekundi), bet bez 
spēka, lai no 
augstspiediena sūkņa 
panāktu maksimālo 
padevi.

0,2 m-1.

3. Katra brīvā 
paātrinājuma cikla laikā 
motors pirms gāzes pedāļa 
atlaišanas sasniedz 
atslēgšanās ātrumu vai —
transportlīdzekļiem ar 
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automātisko 
pārnesumkārbu —
ražotāja norādīto ātrumu, 
vai arī, ja šie dati nav 
pieejami, tad divas 
trešdaļas no atslēgšanās 
ātruma. To var pārbaudīt, 
piemēram, kontrolējot 
motora apgriezienu skaitu 
vai paredzot pietiekamu 
laiku starp pirmo gāzes 
pedāļa nospiešanu un 
atlaišanu, kam 
1. pielikuma 1. un 
2. kategorijas 
transportlīdzekļu 
gadījumā jābūt vismaz 
divām sekundēm.
4. Transportlīdzekļus 
noraida tikai tad, ja 
vismaz pēdējo triju brīvā 
paātrinājuma ciklu 
vidējais aritmētiskais 
pārsniedz robežvērtību. 
To var aprēķināt, 
neievērojot mērījumus, 
kuri būtiski atšķiras no 
izmērītā vidējā rezultāta. 
Dalībvalstis var ierobežot 
testa ciklu skaitu.
5. Nevajadzīgas testēšanas 
novēršanai dalībvalstis var 
noraidīt tādus 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā 
paātrinājuma cikliem vai 
pēc attīrīšanas cikliem 
būtiski pārsniedz 
robežvērtības. Lai līdzīgi 
novērstu nevajadzīgu 
testēšanu, dalībvalstis 
apstiprina 
transportlīdzekļus, kuru 
izmērītie lielumi mazāk 
nekā pēc trīs brīvā cikla 
paātrinājumiem vai pēc 
tīrīšanas cikliem ir daudz 
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zemāki nekā 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

OBD nav precīza emisiju novērtējuma metode, tādēļ emisija novērtējama, veicot izpūtēja 
mērījumus. Lai precīzi saskaņotu pārbaužu rezultātus visā Eiropā, tekstu ar norādi
„statistisko aprēķinu rezultāta, kurā ņem vērā mērījumu izkliedi” nepieciešams svītrot.

Grozījums Nr. 348
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1.8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

1.8. Bremžu šķidrums a) Bremžu šķidruma 
vārīšanās temperatūra 
pārāk zema vai ūdens 
saturs pārāk augsts

Parlamenta izdarītie grozījumi

1.8. Bremžu šķidrums a) Bremžu šķidruma 
vārīšanās temperatūra 
pārāk zema

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nodrošināt precīzu bremžu šķidruma pārbaudi, lai izvairītos no maldinošiem 
vai pat bīstamas situācijas izraisošiem rezultātiem.

Grozījums Nr. 349
Brian Simpson

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.2.2. punkts – e apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

5.2.2. Riteņi a) Jebkāds lūzums vai 
metinājuma bojājums.

x

(...)
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Parlamenta izdarītie grozījumi

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

5.2.2. Riteņi a) Jebkāds lūzums vai 
metinājuma bojājums.

x

(...)
e) Ritenis nav savietojams 
ar riteņa rumbu.

x

Or. en

Pamatojums

Pastāv nopietnas bažas attiecībā uz atbildību un drošību, kas saistītas ar standartiem 
neatbilstošiem vai bojātiem riteņiem gadījumos, kad tie uzmontēti nestandarta asīm. Tādu 
riteņu pārbaude, kuri neatbilst riteņu rumbai, ir uzskatāma par vitāli nozīmīgu drošības 
aspektu un tādēļ ir iekļaujama tehniskās apskates pārbaudes punktu sarakstā.

Grozījums Nr. 350
Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

5.2.3. Riepas a) Riepas izmērs, 
kravnesība, 
apstiprinājuma zīme vai 
ātruma kategorija neatbilst 
prasībām(1) un ietekmē 
satiksmes drošību

x

Faktiskajam izmantojama 
nepietiekama kravnesība 
vai ātruma kategorija, 
riepa pieskaras citām 
transportlīdzekļa daļām, 
tādējādi mazinot 
braukšanas drošību

x

b) Dažādu izmēru riepas 
uz vienas ass vai 
dubultriteņa

x

c) Dažādas uzbūves riepas 
uz vienas ass (ar radiālu 
karkasu/šķērsslāņu riepas)

x
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d) Jebkādi nopietni riepas 
bojājumi vai griezumi

x

Kabelis redzams vai ir 
bojāts

x

e) Riepu protektora 
zīmējuma dziļums
neatbilst prasībām(1)

x

Protektora dziļums mazāk 
nekā 80 % no noteiktā

x

f) Riepa beržas pret citiem 
komponentiem (elastīgām 
pretšļakatu ierīcēm)

x

Riepa beržas pret citiem 
komponentiem 
(braukšanas drošums 
netiek ietekmēts)

x

g) Atjaunotās riepas 
neatbilst prasībām(1)

x

Kabeļa aizsardzības slānis 
ietekmēts

x

h) Nepareizi darbojas 
gaisa spiediena 
uzraudzības sistēma

x

Redzams, ka nedarbojas. x
Parlamenta izdarītie grozījumi

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

5.2.3. Riepas a) Riepas izmērs, 
kravnesība, 
apstiprinājuma zīme vai 
ātruma kategorija neatbilst 
prasībām(1) un ietekmē 
satiksmes drošību

x

Faktiskajam 
izmantojumam
nepietiekama kravnesība 
vai ātruma kategorija, 
riepa pieskaras citām 
transportlīdzekļa daļām, 
tādējādi mazinot 
braukšanas drošību

x

b) Dažādu izmēru riepas 
uz vienas ass vai 
dubultriteņa

x

c) Dažādas uzbūves riepas 
uz vienas ass (ar radiālu 

x
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karkasu/šķērsslāņu riepas)
d) Jebkādi nopietni riepas 
bojājumi vai griezumi

x

Kabelis redzams vai ir 
bojāts

x

e) Riepu protektora 
nodiluma rādītājs kļūst 
redzams

x

Riepu protektora 
zīmējuma dziļums ir 
atbilstošs. Riepu 
protektora zīmējuma 
dziļums ir mazāks par 
noteikto

x

f) Riepa beržas pret citiem 
komponentiem (elastīgām 
pretšļakatu ierīcēm)

x

Riepa beržas pret citiem 
komponentiem 
(braukšanas drošums 
netiek ietekmēts)

x

g) Atjaunotās riepas 
neatbilst prasībām(1)

x

Kabeļa aizsardzības slānis 
ietekmēts

x

h) Riepu spiediena 
uzraudzības sistēma 
nedarbojas pareizi vai 
riepa redzami 
nepietiekami piepūsta

x

Redzams, ka nedarbojas x
i) Ekspluatācijas laikā 
darba spiediens vienā no 
transportlīdzekļa riepām 
samazinājies par 20 %, 
taču nav zemāks par 
150 kP

x

Riepu spiediens zemāks 
par 150 kPa.

x

Or. en

Pamatojums

Braucot ar riepām, kurām ir atbilstošs spiediens, uzlabojas zemas rites pretestības riepu 
efektivitāte un CO2 emisijas samazinās par 5 g uz kilometru. Riepa, kurā spiediens ir mazāks 
par 150 kPa, ir ne tikai nedroša, bet arī bīstama, jo veido sprādzienbīstamības risku. Riepas, 
kuru protektora zīmējuma dziļums ir zemāks par noteikto, nav tiesiski atļauts izmantot un 
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tādēļ ir jāaizliedz to izmantošana Eiropā. Šā iemesla dēļ šādi bojājumi ir atzīmējami kā 
bīstami. Visas riepas, kuru protektora zīmējuma dziļums atbilst noteiktajam, ir nepieciešams 
nomainīt, pirms tās klasificējamas kā braukšanai bīstamas, un tādēļ šis faktors ir atzīmējams 
kā būtisks.

Grozījums Nr. 351
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8.2.1.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

8.2.1.2. Gāzveida
emisijas

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija

x

(...)
ii)

transportlīdzekļie
m ar emisiju vadības 
sistēmu
– tukšgaitā – 0,5 %
– pie lieliem 
tukšgaitas apgriezieniem –
0,3 %
vai
– tukšgaitā – 0,3 %13

– pie lieliem 
tukšgaitas apgriezieniem –
0,2 %
saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).

Parlamenta izdarītie grozījumi

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

8.2.1.2. Gāzveida
emisijas

b) vai, ja šī 
informācija nav pieejama, 
ir pārsniegta CO emisija

x

(...)
ii)

transportlīdzekļie
m ar emisiju vadības 
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sistēmu
– tukšgaitā — 0,5 %
– pie lieliem 
tukšgaitas 
apgriezieniem — 0,3 %
vai
– tukšgaitā —
0,3 %13

– pie lieliem 
tukšgaitas 
apgriezieniem — 0,2 %
vai
– tukšgaitā —
0,2 %(6a)

– pie lieliem 
tukšgaitas 
apgriezieniem —
0,1 %(6a)

saskaņā ar pirmās 
reģistrācijas datumu vai 
pielietojumu, kas noteikts 
prasībās(1).

(6a) Tips apstiprināts saskaņā ar ierobežojumiem I pielikuma 1. tabulā Regulā (EK)
Nr. 715/2007 vai reģistrēts vai uzsākts ekspluatēt pēc 2007. gada 1. jūlija (Euro 5).

Or. en

Grozījums Nr. 352
Werner Kuhn

Regulas priekšlikums
III pielikums – 8.2.2.2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

Ja šī informācija nav 
pieejama vai ja prasības(1)

neļauj izmantot atsauces 
vērtības,

x

motoriem bez turbopūtes 
– 2,5 m-1,
motoriem ar turbopūti –



AM\931822LV.doc 45/46 PE508.077v01-00

LV

3,0 m-1,
vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc
prasībās(1) norādītā 
datuma –
1,5 m-1 14.

Parlamenta izdarītie grozījumi

Sīk
s

Būt
isks

Bīst
ams

8.2.2.2. Dūmainība
Šī prasība neattiecas uz 
transportlīdzekļiem, kas 
reģistrēti vai nodoti 
ekspluatācijā pirms 
1980. gada 1. janvāra.

Ja šī informācija nav 
pieejama vai ja prasības(1)

neļauj izmantot atsauces 
vērtības,

x

motoriem bez 
turbopūtes — 2,5 m-1,
motoriem ar turbopūti —
3,0 m-1,
vai transportlīdzekļiem, 
kas noteikti prasībās(1) vai 
pirmoreiz reģistrēti vai 
pirmoreiz nodoti 
ekspluatācijā pēc 
prasībās(1) norādītā 
datuma —
1,5 m-1 14,
vai
0,5 m-1 (6a).

(6a) Tips apstiprināts saskaņā ar ierobežojumiem I pielikuma 1. tabulā Regulā (EK)
Nr. 715/2007 vai reģistrēts vai uzsākts ekspluatēt pēc 2007. gada 1. jūlija (Euro 5).

Or. en

Grozījums Nr. 353
Debora Serracchiani

Regulas priekšlikums
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V pielikums – 1. daļa – 15. punkts – 15.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

manometrs riepu spiediena mērījumiem;

Or. en

Pamatojums

Manometrs ir nepieciešams riepu spiediena mērījumiem.


