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Poprawka 325
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 5 – punkt 5.3 – tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zalecane ciśnienie w oponie

Or. en

Uzasadnienie

Informacja ta jest przedstawiona na tabliczce znamionowej pojazdu, a także w instrukcji 
obsługi, jaką posiada właściciel pojazdu. Jest to wartość odniesienia, na podstawie której 
inspektorzy określą, czy opony zostały odpowiednio napompowane.

Poprawka 326
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1.8.

Tekst proponowany przez Komisję

1.8. Płyn hamulcowy Pomiar temperatury 
wrzenia lub zawartości 
wody

a) temperatura wrzenia 
płynu hamulcowego zbyt 
niska lub zawartość wody 
zbyt wysoka
b) Płyn hamulcowy 
skażony
c) Zbyt niski poziom 
płynu hamulcowego.

Poprawka Parlamentu

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Jak dotąd brak właściwej procedury dotyczącej kontroli płynu hamulcowego, dlatego 
wprowadzenie tej kontroli zostaje skreślone.
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Poprawka 327
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1.8. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

1.8. Płyn hamulcowy Pomiar temperatury 
wrzenia lub zawartości 
wody

a) temperatura wrzenia 
płynu hamulcowego zbyt 
niska lub zawartość wody 
zbyt wysoka

Poprawka Parlamentu

1.8. Płyn hamulcowy Pomiar temperatury 
wrzenia lub zawartości 
wody

a) temperatura wrzenia 
płynu hamulcowego zbyt 
niska

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić właściwy pomiar płynu hamulcowego, aby uniknąć mylących, a nawet 
niebezpiecznych wyników.

Poprawka 328
Fiona Hall

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.3. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

3.3. Lusterka wsteczne 
lub inne urządzenia 
o takiej funkcji

Kontrola wzrokowa. a) Brak lusterka lub 
urządzenia, lub 
mocowanie niezgodne 
z wymogami(1).

Poprawka Parlamentu

3.3. Lusterka wsteczne 
lub inne urządzenia 
o takiej funkcji

Kontrola wzrokowa. a) Brak lusterka lub 
urządzenia, lub 
mocowanie niezgodne z 
wymogami(1)

przedstawionymi między 
innymi w dyrektywie 
2007/38/WE w sprawie 
doposażenia samochodów 
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ciężarowych 
zarejestrowanych we 
Wspólnocie w lusterka 
samochodowe.

Or. en

Uzasadnienie

W swoim sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym wykonania 
dyrektywy 2007/38/WE w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych 
we Wspólnocie w lusterka samochodowe Komisja podkreśliła, że większość państw 
członkowskich nie dysponowała szczegółowymi danymi na temat tego, ile pojazdów nie 
zaliczyło badania przydatności do ruchu drogowego z powodu braku zgodności z wymogami 
w zakresie doposażenia. Wymogi te są jednak kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach i 
powinny stanowić część badania.

Poprawka 329
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję

4.1.2. Ustawienie Sprawdzić ustawienie 
poziome strumienia 
świetlnego każdego 
reflektora światła mijania 
za pomocą urządzenia do 
sprawdzania ustawienia 
świateł lub ekranu.

Ustawienie świateł 
drogowych i mijania 
niezgodne z zakresem 
wskazanym 
w wymogach(1).

Poprawka Parlamentu

4.1.2. Ustawienie Sprawdzić ustawienie 
poziome i pionowe 
strumienia świetlnego 
każdego reflektora światła 
mijania za pomocą 
urządzenia do 
sprawdzania ustawienia 
świateł lub ekranu oraz 
elektronicznego 
urządzenia kontrolnego w 
celu sprawdzenia w 
odpowiednich 
przypadkach 

a) Ustawienie świateł 
drogowych i mijania 
niezgodne z zakresem 
wskazanym 
w wymogach(1).



PE508.077v01-00 6/55 AM\931822PL.doc

PL

dynamicznego działania.
b) Sprawdzić ustawienie i 
dynamiczne 
funkcjonowanie świateł 
przednich.

Or. en

Poprawka 330
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.3.

Tekst proponowany przez Komisję

4.1.3. Przełączniki Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania.

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z wymogami(1)

(dotyczy liczby 
reflektorów włączanych 
jednocześnie). 
b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Poprawka Parlamentu

4.1.3. Przełączniki Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania, w 
odpowiednich 
przypadkach za pomocą 
elektronicznego 
urządzenia kontrolnego.

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z wymogami(1)

(dotyczy liczby 
reflektorów włączanych 
jednocześnie). 

b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Or. en

Poprawka 331
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 4.1.5.

Tekst proponowany przez Komisję

4.1.5. Urządzenia do 
regulacji ustawienia 
świateł (jeżeli są 
obowiązkowe) 

Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania, 
jeżeli istnieje taka 
możliwość.

a) Urządzenie nie 
działa.

b) Obsługa urządzenia 
ręcznego niemożliwa 
z siedzenia kierowcy.

Poprawka Parlamentu

4.1.5. Urządzenia do 
regulacji ustawienia 
świateł (jeżeli są 
obowiązkowe) 

Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania, w 
odpowiednich 
przypadkach za pomocą 
elektronicznego 
urządzenia kontrolnego.

a) Urządzenie nie 
działa.

b) Obsługa urządzenia 
ręcznego niemożliwa 
z siedzenia kierowcy.

Or. en

Poprawka 332
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.5.2.

Tekst proponowany przez Komisję

4.3.2. Przełączniki Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania.

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z 
wymogami(1).
b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.

Poprawka Parlamentu

4.3.2. Przełącznik 
światła hamowania 
awaryjnego

Kontrola wzrokowa 
i sprawdzenie działania za 
pomocą elektronicznego 
urządzenia kontrolnego, 
aby ocenić wpływ 

a) Przełącznik działa 
niezgodnie z 
wymogami(1).



PE508.077v01-00 8/55 AM\931822PL.doc

PL

zróżnicowanych wartości 
ładunku na czujnik 
pedału hamulca oraz 
sprawdzić wzrokowo 
działanie światła 
hamowania awaryjnego. 

b) Nieprawidłowe 
działanie przełącznika.
c) Światło hamowania 
awaryjnego nie działa, 
lub działa nieprawidłowo.

Or. en

Poprawka 333
Bogusław Liberadzki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.5.2.

Tekst proponowany przez Komisję

4.5.2. Ustawienie (X)(2) Kontrola poprzez 
włączenie i sprawdzenie 
za pomocą urządzenia do 
sprawdzania ustawienia 
świateł.

Niewłaściwe ustawienie 
granicy światła i cienia 
przedniego światła 
przeciwmgłowego w 
płaszczyźnie poziomej.

Poprawka Parlamentu

4.5.2. Ustawienie (X)(2) Kontrola poprzez 
włączenie i sprawdzenie 
za pomocą urządzenia do 
sprawdzania ustawienia 
świateł.

Niewłaściwe ustawienie 
granicy światła i cienia 
przedniego światła 
przeciwmgłowego w 
płaszczyźnie poziomej i 
pionowej.

Or. en

Poprawka 334
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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Załącznik II – punkt 5.2.2. – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

5.2.2. Koła Kontrola wzrokowa obu 
stron każdego koła 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym lub 
dźwigniku.

a) Pęknięcie lub wada 
spawalnicza.

(...)
Poprawka Parlamentu

5.2.2. Koła Kontrola wzrokowa obu 
stron każdego koła 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym lub 
dźwigniku.

a) Pęknięcie lub wada 
spawalnicza.

(...)
e) Koło niedopasowane 
do piasty koła

Or. en

Uzasadnienie

Niestandardowe lub uszkodzone koła umieszczone na niestandardowych osiach budzą 
poważne obawy dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Badanie kół 
nieodpowiadających piaście koła powinno być traktowane jak element o istotnym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa i w związku z tym ujęte w wykazie elementów do skontrolowania podczas 
badania przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 335
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5.2.3. – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

5.2.3. Opony Kontrola wzrokowa całej 
opony poprzez obrót koła 
w powietrzu przy 
pojeździe na kanale 
diagnostycznym lub na 
dźwigniku, lub poprzez 
przemieszczanie pojazdu 
do przodu i do tyłu na 
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kanale diagnostycznym. 
Poprawka Parlamentu

5.2.3. Opony Kontrola wzrokowa całej 
opony poprzez obrót koła 
w powietrzu przy 
pojeździe na kanale 
diagnostycznym lub na 
dźwigniku, lub poprzez 
przemieszczanie pojazdu 
do przodu i do tyłu na 
kanale diagnostycznym. 
Zastosowanie manometru 
do pomiaru ciśnienia w 
oponie i porównanie z 
wartościami podanymi 
przez producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Ciśnienie w oponie nie może zostać sprawdzone bez użycia manometru. Inspektor musi 
porównać, czy ciśnienie w oponie jest zgodne z zaleceniami producenta pojazdu.

Poprawka 336
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5.3.2. – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

5.3.2 Amortyzatory Kontrola wzrokowa 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym lub na 
dźwigniku, lub przy 
użyciu specjalnych 
przyrządów, o ile są 
dostępne.

Poprawka Parlamentu

5.3.2 Amortyzatory Kontrola wzrokowa 
pojazdu na kanale 
diagnostycznym lub na 
dźwigniku.
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Or. de

Poprawka 337
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5.3.2.1. – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

b) Minimalne 
wartości tłumienia nie 
zostały osiągnięte.

Poprawka Parlamentu

b) Minimalne 
wartości tłumienia nie 
zostały osiągnięte. 
(Przypis)
(Przypis) wskazuje 
pozycje, które dotyczą 
stanu pojazdu i jego 
zdatności do ruchu 
drogowego, ale których 
nie uznaje się za istotne 
w ramach badania 
przydatności do ruchu.

Or. de

Poprawka 338
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7.11. – kolumna 1

Tekst proponowany przez Komisję

7.11 Licznik przebiegu, 
jeżeli występuje

Poprawka Parlamentu

7.11 Licznik przebiegu, 
jeżeli występuje (Przypis)
(Przypis) wskazuje 
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pozycje, które dotyczą 
stanu pojazdu i jego 
zdatności do ruchu 
drogowego, ale których 
nie uznaje się za istotne 
w ramach badania 
przydatności do ruchu.

Or. de

Poprawka 339
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami (1). W 
przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), zamiast pomiaru 
emisji, prawidłowe 
działanie układu 
wydechowego można 
sprawdzić poprzez 
odpowiedni odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami(1).

a) Emisja 
zanieczyszczeń gazowych 
przekracza poziom 
dopuszczalny określony 
przez producenta; 

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:
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(i) w przypadku 
pojazdów 
niewyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin,
– 4,5 %, lub
– 3.5%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub 
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,3%6

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,2%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
c) Sonda lambda 
poza zakresem 1± 0,03 
lub brak zgodności ze 
specyfikacją producenta
d) Odczyt 
z pokładowego systemu 
diagnostycznego (OBD) 
wskazuje poważną awarię.

Poprawka Parlamentu

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami (1), zaś w 

a) Emisja 
zanieczyszczeń gazowych 
przekracza poziom 
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przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
pokładowe układy 
diagnostyczne (OBD) 
zgodnie z wymogami(1), 
odczyt z urządzenia OBD, 
przy jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami (1).

dopuszczalny określony 
przez producenta; 

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:
(i) w przypadku 
pojazdów 
niewyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin,
- 4,5 %, lub
– 3,5%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub 
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,3%6

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
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obrotowej biegu 
jałowego: 0.2%
lub
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,2% (6a)

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,1% (6a)

w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
c) Sonda lambda 
poza zakresem 1± 0,03 
lub brak zgodności ze 
specyfikacją producenta
d) Odczyt 
z pokładowego systemu 
diagnostycznego (OBD) 
wskazuje poważną awarię.

(6a)  Pojazdy, które otrzymały homologację typu zgodnie z wartościami granicznymi 
przedstawionymi w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007, lub 
zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2007 r. (Euro 5).

Or. en

Poprawka 340
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.1.2. – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami(1). W 
przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), zamiast pomiaru 
emisji, prawidłowe 
działanie układu 
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wydechowego można 
sprawdzić poprzez 
odpowiedni odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami(1).

Poprawka Parlamentu

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin, zaś w 
przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
pokładowe układy 
diagnostyczne (OBD) 
zgodnie z wymogami(1), 
odczyt z urządzenia OBD, 
przy jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami(1). Nawet w 
połączeniu z OBD, 
badanie emisji z rury 
wydechowej zawsze jest 
domyślną metodą 
stosowaną przy ocenie 
emisji spalin.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca definicja badania emisji stwierdzająca jedynie, że skanowanie OBD jest jedną 
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z opcji, nie jest właściwa. Połączenie urządzeń do pomiaru emisji z rury wydechowej oraz 
narzędzi skanowania OBD obejmue wszystkie obszary, w których mogłaby wystąpić usterka 
układu wydechowego pojazdu.

Poprawka 341
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.1.2.

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami(1). W 
przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), zamiast pomiaru 
emisji, prawidłowe 
działanie układu 
wydechowego można 
sprawdzić poprzez 
odpowiedni odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami (1).

a) Emisja 
zanieczyszczeń gazowych 
przekracza poziom 
dopuszczalny określony 
przez producenta; 

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:
(i) w przypadku 
pojazdów 
niewyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin,
– 4,5 %, lub
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– 3.5%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub 
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,3%6

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,2%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
c) Sonda lambda 
poza zakresem 1± 0,03 
lub brak zgodności ze 
specyfikacją producenta
d) Odczyt 
z pokładowego systemu 
diagnostycznego (OBD) 
wskazuje poważną awarię.
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Poprawka Parlamentu

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami(1). Ponadto 
w przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), sprawdzanie 
prawidłowego działania 
układu OBD zamiast 
pomiaru emisji, zgodnie 
z zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami (1).

a) Emisja 
zanieczyszczeń gazowych 
przekracza poziom 
dopuszczalny określony 
przez producenta; 

Pomiar poziomów NOx 
za pomocą 
odpowiedniego 
sprzętu/odpowiednio 
wyposażonego 
analizatora spalin przy 
wykorzystaniu 
istniejących metod 
badania emisji z rury 
wydechowej.

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:

(i) w przypadku 
pojazdów 
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niewyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin,
– 4,5 %, lub
– 3,5%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub 
– pomiar na biegu 
jałowym: 0,3%6

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,2%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).

c) Sonda lambda 
poza zakresem 1± 0,03 
lub brak zgodności ze 
specyfikacją producenta
d) Odczyt z 
pokładowego systemu 
diagnostycznego (OBD) 
na biegu jałowym.
Poziom NOx nie 
odpowiada wymogom lub 
przekracza poszczególne 
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poziomy podane przez 
producenta.

Or. en

Poprawka 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.1.2. – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami (1). W 
przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), zamiast pomiaru 
emisji, prawidłowe 
działanie układu 
wydechowego można 
sprawdzić poprzez 
odpowiedni odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami(1).

Poprawka Parlamentu

8.2.1.2 Emisja 
zanieczyszczeń gazowych

Pomiar z użyciem 
analizatora spalin zgodnie 
z wymogami(1). Nawet w 
połączeniu z OBD, 
badanie emisji z rury 
wydechowej jest 
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domyślną metodą 
stosowaną przy ocenie 
emisji spalin. 
W przypadku pojazdów 
wyposażonych w 
odpowiednie pokładowe 
układy diagnostyczne 
(OBD), zamiast pomiaru 
emisji, prawidłowe 
działanie układu 
wydechowego można 
sprawdzić poprzez 
odpowiedni odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami (1).

Or. en

Uzasadnienie

OBD nie jest gwarantowaną metodą pomiaru emisji.  Dlatego też emisje muszą być 
kontrolowane poprzez pomiar w rurze wydechowej.

Poprawka 343
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Pojazdy zarejestrowane 
lub dopuszczone do ruchu 
po raz pierwszy przed 1 
stycznia 1980 r. są 
zwolnione z tego 

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
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wymogu. biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem.

w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej 
w pojeździe;

1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia,

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 
wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można 
określić innymi 

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,
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sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.
(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych w 
wymogach (1). lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym w 
wymogach(1),.,

c) Procedura badania: 1,5 m-1. 
Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 
W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.
2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.
3. Podczas każdego cyklu
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu 
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została 
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podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej 
z pomiarów lub od 
wyniku innego obliczenia 
statystycznego 
uwzględniającego rozrzut 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
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Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem, 
zaś w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w OBD zgodnie z 
wymogami(1), odczyt z 
urządzenia OBD, przy 
jednoczesnym 
sprawdzeniu 
prawidłowego działania 
układu OBD, przy silniku 
pracującym na biegu 
jałowym i zgodnie z 
zaleceniami producenta 
dotyczącymi 
kondycjonowania oraz 
zgodnie z innymi 
wymogami(1).

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej 
w pojeździe;
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1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 
wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można 
określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,

(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych w 
wymogach(1)  lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
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w wymogach(1),
c) Procedura badania: 1.5 m-1,7. 
Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 
W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.

lub

2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.

0,5 m-1 (6a)

3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu 
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została 
podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
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czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej z 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
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zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.

(6a)  Pojazdy, które otrzymały homologację typu zgodnie z wartościami granicznymi 
przedstawionymi w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007, lub 
zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2007 r. (Euro 5).

Or. en

Poprawka 344
Georges Bach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2. – kolumna 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem. 
Nawet w połączeniu z 
OBD, badanie emisji z 
rury wydechowej zawsze 
jest domyślną metodą 
stosowaną przy ocenie 
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emisji spalin. 

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązująca definicja badania emisji stwierdzająca jedynie, że skanowanie OBD jest jedną 
z opcji, nie jest właściwa. Połączenie urządzeń do pomiaru emisji z rury wydechowej oraz 
narzędzi skanowania OBD obejmuje wszystkie obszary, w których mogłaby wystąpić usterka 
układu wydechowego pojazdu.

Poprawka 345
Isabelle Durant

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem.

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej 
w pojeździe;

1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia,

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,
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wstępnego:
i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można 
określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,

(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach(1) lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

c) Procedura badania: 1,5 m-1. 
Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 
W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
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odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.
2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.
3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu 
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została 
podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
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zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej 
z pomiarów lub od 
wyniku innego obliczenia 
statystycznego 
uwzględniającego rozrzut 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
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dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem.

po dniu określonym 
w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej 
w pojeździe;

1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia,

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 
wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można 

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,
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określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.
(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach(1) lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

c) Procedura badania: 1,5 m-1,7.

Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 
W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.

lub

2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.

0,2m-1

3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
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lub, jeśli nie została 
podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej z 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
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członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.
Pomiar poziomów NOx i 
cząsteczek za pomocą 
odpowiedniego 
sprzętu/odpowiednio 
wyposażonego 
analizatora spalin przy 
wykorzystaniu 
istniejących metod 
badania poprzez 
swobodne zwiększanie 
obrotów.

Poziom NOx lub wartość 
cząsteczek nie odpowiada 
wymogom lub przekracza 
poszczególne poziomy 
podane przez producenta.

Or. en

Poprawka 346
Markus Ferber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2. – kolumna 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) 
z dźwignią zmiany 
biegów w położeniu 
neutralnym i z włączonym 
sprzęgłem.

Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
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po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) 
z dźwignią zmiany 
biegów w położeniu 
neutralnym i z włączonym 
sprzęgłem. Opcjonalnie 
w przypadku pojazdów 
wyposażonych 
w odpowiednie 
pokładowe układy 
diagnostyczne 
prawidłowe działanie 
można sprawdzić przez 
odpowiedni odczyt. 

Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

Or. de

Poprawka 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8.2.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
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zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem.

dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej 
w pojeździe;

1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 
technicznym.

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia,

2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 
wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,
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pracy silnika można 
określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.
(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach(1) lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

c) Procedura badania: 1,5 m-1. 
Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 
W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.
2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie 
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.
3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu 
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
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podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została 
podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej 
z pomiarów lub od 
wyniku innego obliczenia 
statystycznego 
uwzględniającego rozrzut 
pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
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obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.

Poprawka Parlamentu

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Pojazdy zarejestrowane 
lub dopuszczone do ruchu 
po raz pierwszy przed 1 
stycznia 1980 r. są 
zwolnione z tego 
wymogu.

a) Zadymienie spalin 
mierzy się podczas 
swobodnego 
przyspieszania (bez 
obciążenia, od obrotów 
biegu jałowego do 
prędkości maksymalnej) z 
dźwignią zmiany biegów 
w położeniu neutralnym i 
z włączonym sprzęgłem. 
Nawet w połączeniu z 
OBD, badanie emisji z 
rury wydechowej stanowi 
jest domyślną metodą 
stosowaną przy ocenie 
emisji spalin. 

a) W przypadku 
pojazdów po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1),

b) Wstępne 
przygotowanie pojazdu

poziom zadymienia 
przekracza poziom 
podany na tabliczce 
producenta umieszczonej
w pojeździe;

1. Pojazdy można badać 
bez wstępnego 
przygotowywania, 
chociaż ze względów 
bezpieczeństwa należy 
sprawdzić, czy silnik jest 
rozgrzany 
i w zadowalającym stanie 

b) W przypadku 
braku danych lub gdy 
wymogi(1) nie zezwalają 
na stosowanie wartości 
odniesienia,
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technicznym.
2. Wymogi dotyczące 
przygotowania 
wstępnego:

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,

i) silnik powinien być 
w pełni rozgrzany, na 
przykład temperatura 
oleju silnika mierzona za 
pomocą sondy 
umieszczonej w rurce 
wskaźnika poziomu oleju 
powinna wynosić co 
najmniej 80 °C lub, jeśli 
jest niższa, odpowiadać 
normalnej pracy silnika, 
lub temperatura bloku 
silnika określana za 
pomocą pomiaru poziomu 
promieniowania 
podczerwonego powinna 
odpowiadać co najmniej 
temperaturze 
równoważnej. Jeżeli ze 
względu na budowę 
pojazdu pomiar ten jest 
niewykonalny, to 
temperaturę 
odpowiadającą normalnej 
pracy silnika można 
określić innymi 
sposobami, na przykład na 
podstawie zadziałania 
wentylatora chłodnicy.

dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,

(ii) układ wydechowy 
należy przedmuchać 
poprzez co najmniej 
trzykrotne zwiększenie 
obrotów lub za pomocą 
innej równoważnej 
metody.

lub, w przypadku 
pojazdów określonych w 
wymogach (1). lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym w 
wymogach(1),.,

c) Procedura badania: 1,5 m-1,7. 
Przed rozpoczęciem cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów silnik i 
ewentualne turbosprężarki 
powinny pracować na 
obrotach biegu jałowego. 

lub
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W przypadku silników 
wysokoprężnych o dużej 
mocy oznacza to 
odczekanie co najmniej 10 
sekund po zwolnieniu 
pedału przyspieszenia.
2. W celu rozpoczęcia 
każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów należy nacisnąć 
pedał przyspieszenia do 
oporu, szybko i płynnie 
(w czasie krótszym od 
jednej sekundy), lecz nie
gwałtownie, tak aby 
uzyskać maksymalną 
dawkę paliwa, jaką może 
podać pompa wtryskowa.

0,2 m-1.

3. Podczas każdego cyklu 
swobodnego zwiększania 
obrotów pedał 
przyspieszenia należy 
zwolnić po osiągnięciu 
przez silnik maksymalnej 
prędkości obrotowej lub, 
w przypadku pojazdów 
z automatyczną skrzynią 
biegów, prędkości 
podanej przez producenta, 
lub, jeśli nie została 
podana, dwóch trzecich 
prędkości maksymalnej. 
Można to sprawdzić 
poprzez odczyt prędkości 
obrotowej silnika lub 
pozostawienie 
wystarczającej ilości 
czasu od początku 
naciśnięcia pedału 
przyspieszenia do jego 
zwolnienia, co w 
przypadku pojazdów 
kategorii 1 i 2 z 
załącznika 1 wynosi co 
najmniej dwie sekundy.
4. Pojazdy uznaje się za 
niespełniające wymogów 
tylko wtedy, jeżeli średnie 
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arytmetyczne z co 
najmniej trzech ostatnich 
cykli swobodnego 
zwiększania obrotów 
przekraczają wartość 
dopuszczalną. Można to 
obliczyć poprzez 
pominięcie każdego 
pomiaru, który znacząco 
odbiega od średniej 
z pomiarów. Państwa 
członkowskie mogą 
ograniczyć liczbę cykli 
badań.
5. Aby uniknąć zbędnych 
badań, państwa 
członkowskie mogą 
zakwestionować pojazdy, 
dla których zmierzone 
wartości znacznie 
przekraczają wartości 
dopuszczalne po mniej niż 
trzech cyklach 
swobodnego zwiększania 
obrotów lub po cyklach 
przedmuchiwania. 
Podobnie w celu 
uniknięcia zbędnych 
badań państwa 
członkowskie mogą 
ocenić pozytywnie 
pojazdy, dla których 
zmierzone wartości są 
znacznie niższe od 
wartości dopuszczalnych 
po mniej niż trzech 
cyklach swobodnego 
zwiększania obrotów lub 
po cyklach 
przedmuchiwania.

Or. en

Uzasadnienie

OBD nie jest gwarantowaną metodą pomiaru emisji. Dlatego też emisje muszą być 
kontrolowane poprzez pomiar w rurze wydechowej. Dla zapewnienia dokładnych 
zharmonizowanych wyników badań w całej Europie, należy skreślić tekst dotyczący 
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„obliczenia statystycznego uwzględniającego rozrzut pomiarów”.

Poprawka 348
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1.8. – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

1.8. Płyn hamulcowy a) temperatura wrzenia 
płynu hamulcowego zbyt 
niska lub zawartość wody 
zbyt wysoka

Poprawka Parlamentu

1.8. Płyn hamulcowy a) temperatura wrzenia 
płynu hamulcowego zbyt 
niska

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić właściwy pomiar płynu hamulcowego, aby uniknąć mylących, a nawet 
niebezpiecznych wyników.

Poprawka 349
Brian Simpson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5.2.2. – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

5.2.2. Koła a) Pęknięcie lub wada 
spawalnicza.

x

(...)
Poprawka Parlamentu

Oce dro po
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na 
uste
rek

bne waż
ne

5.2.2. Koła a) Pęknięcie lub wada 
spawalnicza.

x

(...)
e) Koło niedopasowane 
do piasty koła

x

Or. en

Uzasadnienie

Niestandardowe lub uszkodzone koła umieszczone na niestandardowych osiach budzą 
poważne obawy dotyczące odpowiedzialności i bezpieczeństwa. Badanie kół 
nieodpowiadających piaście koła powinno być traktowane jak element o istotnym znaczeniu 
dla bezpieczeństwa i w związku z tym ujęte w wykazie elementów do skontrolowania podczas 
badania przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka 350
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 5.2.3

Tekst proponowany przez Komisję

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

5.2.3. Opony a) Rozmiar opony, indeks 
nośności, indeks 
prędkości lub znak 
homologacji niezgodne 
z wymogami(1) w sposób 
mający wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

x

Niewystarczający indeks 
nośności lub prędkości 
odniesieniu do 
faktycznego 
zastosowania, opona 
dotyka innych 
nieruchomych części 

x
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pojazdu, co ma wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy
b) Różne rozmiary opon 
na tej samej osi lub na 
kołach bliźniaczych.

x

c) Opony o różnej 
budowie 
(radialna/diagonalna) na 
tej samej osi.

x

d) Znaczące uszkodzenie 
lub przecięcie opony.

x

Widoczny lub uszkodzony 
kord opony

x

e) Głębokość bieżnika 
niezgodna z wymogami 
(1).

x

Mniej niż 80% 
wymaganej głębokości 
bieżnika

x

f) Opona obciera o inne 
elementy (elastyczne 
fartuchy przeciwbłotne)

x

Opona obciera o inne 
elementy (bez wpływu na 
bezpieczeństwo jazdy)

x

g) Opony bieżnikowane 
niezgodne z wymogami(1)

x

Uszkodzenie warstwy 
ochronnej kordu

x

h) Złe działanie układu 
kontroli ciśnienia 

x

Wyraźnie nie działa. x
Poprawka Parlamentu

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

5.2.3. Opony a) Rozmiar opony, indeks 
nośności, indeks 
prędkości lub znak 
homologacji niezgodne 
z wymogami(1) w sposób 
mający wpływ na 
bezpieczeństwo ruchu 
drogowego.

x

Niewystarczający indeks x
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nośności lub prędkości 
odniesieniu do 
faktycznego 
zastosowania, opona 
dotyka innych 
nieruchomych części 
pojazdu, co ma wpływ na 
bezpieczeństwo jazdy
b) Różne rozmiary opon 
na tej samej osi lub na 
kołach bliźniaczych.

x

c) Opony o różnej 
budowie 
(radialna/diagonalna) na 
tej samej osi.

x

d) Znaczące uszkodzenie 
lub przecięcie opony.

x

Widoczny lub uszkodzony 
kord opony

x

e) Wskaźnik zużycia 
bieżnika opony widoczny

x

Głębokość bieżnika opony 
zgodna z wymogami. 
Głębokość bieżnika 
opony niespełniająca 
wymogów. 

x

f) Opona obciera o inne 
elementy (elastyczne 
fartuchy przeciwbłotne)

x

Opona obciera o inne 
elementy (bez wpływu na 
bezpieczeństwo jazdy)

x

g) Opony bieżnikowane 
niezgodne z wymogami(1)

x

Uszkodzenie warstwy 
ochronnej kordu

x

h) Układ kontroli 
ciśnienia w ogumieniu jest 
uszkodzony lub opona 
wyraźnie 
niedopompowana 

x

Wyraźnie nie działa. x
i) Ciśnienie robocze w 
jednej z opon pojazdu 
obniżone o 20 % lecz nie 
niższe niż 150 kPa

x

Ciśnienie w oponie x
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poniżej 150 kPa

Or. en

Uzasadnienie

Prowadzenie pojazdu, którego opony są właściwie napompowane poprawia skuteczność opon 
o niskim oporze toczenia i obniża emisje CO2  nawet o 5g na kilometr. Opona, w której 
ciśnienie jest niższe niż 150 kPa jest niebezpieczna i istnieje ryzyko, że może pęknąć.  Opony o 
głębokości bieżnika mniejsza niż ustanowiona wymogami zawartymi w przepisach są 
niezgodne z przepisami i nie powinny być zatem dopuszczane do użytkowania na drogach 
europejskich. Dlatego też usterka ta powinna zostać zaznaczona jako niebezpieczna. Opony o 
głębokości bieżnika zgodnej z przepisami powinny zostać zmienione, zanim staną się 
niebezpieczne, i dlatego należy podkreślić tę kwestię jako ważną.

Poprawka 351
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8.2.1.2. – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

8.2.1.2 Gazowe
Emisje CO2

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:

x

(...)
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub
– pomiar na biegu 
jałowym 0,3%13

– pomiar przy 
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podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,2%
w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
do ruchu określonej 
w wymogach(1).

Poprawka Parlamentu

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

8.2.1.2 Gazowe
Emisje CO2

b) lub, w przypadku 
braku takich danych, 
emisja CO przekracza:

x

(...)
(ii) w przypadku 
pojazdów wyposażonych 
w zaawansowany układ 
kontroli emisji spalin:
– pomiar na biegu 
jałowym 0,5%
– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,3%
lub
– pomiar na biegu 
jałowym 0,3%13

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,2%
lub
– pomiar na biegu 
jałowym 0,2% (6a)

– pomiar przy 
podwyższonej prędkości 
obrotowej biegu 
jałowego: 0,1% (6a)

w zależności od daty 
pierwszej rejestracji lub 
pierwszego dopuszczenia 
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do ruchu określonej 
w wymogach(1).

(6a)  Pojazdy, które otrzymały homologację typu zgodnie z wartościami granicznymi 
przedstawionymi w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007, lub 
zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2007 r. (Euro 5).

Or. en

Poprawka 352
Werner Kuhn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 8.2.2.2. – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Niniejszego wymogu nie 
stosuje się do pojazdów 
po raz pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
przed dniem 1 stycznia 
1980 r.

W przypadku braku 
danych lub gdy wymogi(1)

nie zezwalają na 
stosowanie wartości 
odniesienia,

x

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,
dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,
lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach(1) lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1), 
1,5 m-1.14
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Poprawka Parlamentu

Oce
na 
uste
rek

dro
bne

po
waż
ne

8.2.2.2 Zadymienie spalin
Pojazdy zarejestrowane 
lub dopuszczone do ruchu 
po raz pierwszy przed 1 
stycznia 1980 r. są 
zwolnione z tego 
wymogu.

W przypadku braku 
danych lub gdy wymogi(1)

nie zezwalają na 
stosowanie wartości 
odniesienia,

x

dla silników 
wolnossących: 2,5 m-1,
dla silników 
turbodoładowanych: 3,0 
m-1,
lub, w przypadku 
pojazdów określonych 
w wymogach(1) lub po raz 
pierwszy 
zarejestrowanych lub 
dopuszczonych do ruchu 
po dniu określonym 
w wymogach(1), 
1,5 m-1,14.
lub
0,5 m-1 (6a)

(6a) Pojazdy, które otrzymały homologację typu zgodnie z wartościami granicznymi 
przedstawionymi w tabeli 1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007, lub 
zarejestrowane lub dopuszczone do ruchu po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2007 r. (Euro 5).

Or. en

Poprawka 353
Debora Serracchiani

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – część 1 – punkt 15 – tiret piętnaste a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– Manometr do mierzenia ciśnienia w 
oponie;
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Or. en

Uzasadnienie

Manometr jest potrzebny do mierzenia ciśnienia w oponie.


