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Pozmeňujúci návrh 325
Debora Serracchiani

Návrh nariadenia
Príloha I – časť 5 – bod 5.3 – zarážka 8 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Odporúčaný tlak pneumatiky

Or. en

Odôvodnenie

Táto informácia je uvedená na štítku vozidla, ako aj v manuáli majiteľa vozidla. Pôjde o 
referenčnú hodnotu, na základe ktorej technici určia, či boli pneumatiky riadne nahustené.

Pozmeňujúci návrh 326
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1.8

Text predložený Komisiou

1.8 Brzdová kvapalina Meranie teploty varu 
alebo obsahu vody

a) Teplota varu brzdovej 
kvapaliny je príliš nízka 
alebo obsah vody je príliš 
vysoký.
b) Brzdová kvapalina je 
znečistená.
c) Nedostatočné množstvo 
brzdovej kvapaliny.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Na kontrolu brzdovej kvapaliny doteraz neexistuje žiadny primeraný skúšobný postup, preto 
sa zavedenie tejto kontroly zamieta.
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Pozmeňujúci návrh 327
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1.8 – písmeno (a)

Text predložený Komisiou

1.8 Brzdová kvapalina Meranie teploty varu 
alebo obsahu vody

(a) Teplota varu brzdovej 
kvapaliny je príliš nízka 
alebo obsah vody je príliš 
vysoký

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

1.8 Brzdová kvapalina Meranie teploty varu 
alebo obsahu vody

(a) Teplota varu brzdovej 
kvapaliny je príliš nízka

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť presné otestovanie brzdovej kvapaliny, aby sa predišlo zavádzajúcim, či 
dokonca nebezpečným výsledkom.

Pozmeňujúci návrh 328
Fiona Hall

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.3 – písmeno (a)

Text predložený Komisiou

3.3. Spätné zrkadlá 
alebo zariadenia

Vizuálna kontrola. (a) Zrkadlo alebo 
zariadenie chýba alebo nie 
je pripevnené v súlade 
s požiadavkami(1).

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

3.3. Spätné zrkadlá 
alebo zariadenia

Vizuálna kontrola. (a) Zrkadlo alebo 
zariadenie chýba alebo nie 
je pripevnené v súlade 
s požiadavkami(1) 
vrátane požiadaviek 
uvedených v smernici 
2007/38/ES o dodatočnej 
montáži zrkadiel na 
ťažké nákladné vozidlá 
evidované v Spoločenstve.
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Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojej správe adresovanej Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 
2007/38/ES o dodatočnej montáži zrkadiel na ťažké nákladné vozidlá evidované v 
Spoločenstve uviedla, že väčšina členských štátov nemali podrobné informácie o tom, koľko 
vozidiel neprešlo kontrolou technického stavu, pretože nespĺňalo požiadavky týkajúce sa 
dodatočného vybavenia. Tieto požiadavky na dodatočné vybavenie sú však nevyhnutné pre 
bezpečnosť na cestách a mali by byť súčasťou tejto kontroly.

Pozmeňujúci návrh 329
Bogusław Liberadzki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.

Text predložený Komisiou

4.1.2. Zarovnanie Určite horizontálne 
zameranie každého 
svetlometu stretávacieho 
svetla pomocou 
zameriavacieho zariadenia 
svetlometov alebo 
meracej steny.

Zameranie svetlometu nie 
je v rozmedzí stanovenom 
v požiadavkách(1).

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

4.1.2. Zarovnanie Určite horizontálne a 
vertikálne zameranie 
každého svetlometu 
stretávacieho svetla 
pomocou zameriavacieho 
zariadenia svetlometov a 
elektronického 
ovládacieho zariadenia s 
cieľom overiť v prípade 
potreby dynamickú 
funkčnosť.

(a) Zameranie svetlometu 
nie je v rozmedzí 
stanovenom 
v požiadavkách(1).

(b) Overiť nasmerovanie 
a fungovanie 
dynamického systému 
svetlometov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 330
Bogusław Liberadzki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.3.

Text predložený Komisiou

4.1.3. Spínače Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti.

(a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami(1) (počet 
svetlometov svietiacich 
súčasne). 
(b) Funkcia 
ovládacieho zariadenia je 
narušená.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

4.1.3. Spínače Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti a v 
prípade potreby použitie 
elektronického 
ovládacieho zariadenia.

(a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami(1) (počet 
svetlometov svietiacich 
súčasne). 
(b) Funkcia 
ovládacieho zariadenia je 
narušená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Bogusław Liberadzki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.5.

Text predložený Komisiou

4.1.5. Korektory sklonu 
(ak sú povinné) 

Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti, ak je to 
možné.

(a) Zariadenie 
nefunguje.

(b) Ručne ovládané 
zariadenie sa nedá ovládať 
z miesta vodiča.
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Pozmeňujúci návrh Parlamentu

4.1.5. Korektory sklonu 
(ak sú povinné) 

Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti a v 
prípade potreby použitie 
elektronického 
ovládacieho zariadenia.

(a) Zariadenie 
nefunguje.

(b) Ručne ovládané 
zariadenie sa nedá ovládať 
z miesta vodiča.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Bogusław Liberadzki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.3.2.

Text predložený Komisiou

4.3.2. Spínače Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti.

(a) Spínač nepracuje 
v súlade 
s požiadavkami.(1)
(b) Funkcia 
ovládacieho zariadenia je 
narušená.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

4.3.2. Spínače 
núdzových brzdových 
svetiel

Vizuálna kontrola a 
kontrola činnosti 
pomocou elektronického 
ovládacieho zariadenia 
na zmenu hodnoty 
snímača brzdového 
pedálu a vizuálne 
preskúmanie fungovania 
núdzového brzdového 
svetla.

(a) Spínač nepracuje 
v súlade s požiadavkami(1)

(b) Funkcia 
ovládacieho zariadenia je 
narušená.
(c) Núdzové brzdové 
svetlá nefungujú alebo 
nefungujú správne

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 333
Bogusław Liberadzki

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.5.2.

Text predložený Komisiou

4.5.2 Nastavenie (X)(2)
Kontrola činnosti 
a kontrola pomocou 
zameriavacieho zariadenia 
svetlometov.

Predné hmlové svietidlo 
nie je vodorovne 
nasmerované, keď je 
svetelná stopa v rozhraní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

4.5.2 Nastavenie (X)(2)
Kontrola činnosti 
a kontrola pomocou 
zameriavacieho zariadenia 
svetlometov.

Predné hmlové svietidlo 
nie je vodorovne a zvisle 
nasmerované, keď je 
svetelná stopa v rozhraní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.2.2. – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou

5.2.2. Kolesá Vizuálna kontrola oboch 
strán, vozidlo je nad 
montážnou jamou alebo 
na zdviháku.

(a) Akákoľvek prasklina 
alebo chyba zvaru.

(...)
Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.2. Kolesá Vizuálna kontrola oboch 
strán, vozidlo je nad 
montážnou jamou alebo 
na zdviháku.

(a) Akákoľvek prasklina 
alebo chyba zvaru.

(...)
(e) Kolesá nie sú 
kompatibilné s nábojmi 
kolesa

Or. en
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Odôvodnenie

Existujú závažné výhrady týkajúce sa zodpovednosti a bezpečnosti spojené s nevyhovujúcimi 
alebo poškodenými kolesami, pričom kolesá sú prispôsobené na neštandardné nápravy. 
Kontrola kolies, ktoré nie sú kompatibilné s nábojmi kolesa, by sa mala považovať za 
nevyhnutnú pre bezpečnosť vozidla a preto by mala byť zahrnutá do zoznamu položiek, ktoré 
sa musia skontrolovať počas kontroly technického stavu vozidla.

Pozmeňujúci návrh 335
Debora Serracchiani

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.2.3. – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

5.2.3. Pneumatiky Vizuálna kontrola celej 
pneumatiky buď otáčaním 
kolesa nad zemou, pričom 
vozidlo je nad montážnou 
jamou alebo na zdviháku, 
alebo posúvaním vozidla 
dozadu a dopredu nad 
montážnou jamou. 

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.2.3. Pneumatiky Vizuálna kontrola celej 
pneumatiky buď otáčaním 
kolesa nad zemou, pričom 
vozidlo je nad montážnou 
jamou alebo na zdviháku, 
alebo posúvaním vozidla 
dozadu a dopredu nad 
montážnou jamou. 
Na meranie tlaku v 
pneumatikách použite 
tlakomer a porovnajte ho 
s hodnotami, ktoré 
uviedol výrobca.

Or. en

Odôvodnenie

Tlak v pneumatike nemožno skontrolovať bez použitia tlakomeru. Technik bude musieť 
porovnať, či tlak v pneumatikách zodpovedá tlaku, ktorý odporúča výrobca vozidla.
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Pozmeňujúci návrh 336
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.3.2. – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

5.3.2 Tlmiče perovania Vizuálna kontrola, vozidlo 
je nad montážnou jamou 
alebo na zdviháku, alebo 
sa použije špeciálne 
zariadenie, ak je k 
dispozícii.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

5.3.2 Tlmiče perovania Vizuálna kontrola, vozidlo 
je nad montážnou jamou 
alebo na zdviháku.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 337
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.3.2.1 – písmeno b)

Text predložený Komisiou

b) Dané minimálne 
hodnoty nie sú 
dosiahnuté.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

b) Dané minimálne 
hodnoty nie sú 
dosiahnuté. (Poznámka 
pod čiarou)
(Poznámka pod čiarou) 
označuje položky, ktoré 
sa týkajú stavu vozidla a 
jeho vhodnosti použitia 
v cestnej premávke, nie 
sú však považované za 
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podstatné v rámci 
kontroly technického 
stavu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 338
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 7.11 – stĺpec 1

Text predložený Komisiou

7.11 Počítadlo 
najazdených kilometrov, 
ak je k dispozícii

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

7.11 Počítadlo 
najazdených kilometrov, 
ak je k dispozícii 
(Poznámka pod čiarou)
(Poznámka pod čiarou) 
označuje položky, ktoré 
sa týkajú stavu vozidla a 
jeho vhodnosti použitia 
v cestnej premávke, nie 
sú však považované za 
podstatné v rámci 
kontroly technického 
stavu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 339
Werner Kuhn

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.1.2

Text predložený Komisiou

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1). 

(a) Buď plynné emisie 
presahujú konkrétne 
hodnoty uvedené 
výrobcom, 
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Alternatívne sa v prípade 
vozidiel vybavených 
vhodným palubným 
diagnostickým systémom 
(OBD) môže správne 
fungovanie emisného 
systému overiť 
príslušným načítaním 
údajov zo zariadenia 
OBD a kontrolami 
správneho fungovania 
systému OBD namiesto 
merania emisií pri 
voľnobežných otáčkach 
motora a v súlade 
s podmienkami
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1).

(b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 
presahujú:
i) v prípade vozidiel, 
ktoré nie sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií,
– 4,5 % alebo
– 3, 5%
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
alebo 
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 



AM\931822SK.doc 13/49 PE508.077v01-00

SK

motora: 0,3 %6

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
(c) Hodnota lambda je 
mimo rozsahu 1 ± 0,03, 
alebo nie je v súlade so 
špecifikáciou výrobcu.
(d) Údaje načítané zo 
zariadenia OBD 
signalizujú závažnú 
poruchu.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1) a v 
prípade vozidiel 
vybavených OBD v 
súlade s požiadavkami 
(1), týkajúcimi sa 
informácií OBD a 
kontroly (pripravenosti) 
správneho fungovania 
systému OBD pri 
vysokých voľnobežných 
otáčkach motora v súlade 
s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
a ostatnými požiadavkami 
(1).

(a) Buď plynné emisie 
presahujú konkrétne 
hodnoty uvedené 
výrobcom, 

(b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 
presahujú:
i) v prípade vozidiel, 
ktoré nie sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií,
– 4,5% alebo
– 3,5 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
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uvedeného 
v požiadavkách (1).
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
alebo 
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %6

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 %
alebo
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 % (6a)

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,1 % (6a)

podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
(c) Hodnota lambda je 
mimo rozsahu 1 ± 0,03, 
alebo nie je v súlade so 
špecifikáciou výrobcu.
(d) Údaje načítané zo 
zariadenia OBD 
signalizujú závažnú 
poruchu.

(6a) Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Georges Bach

Návrh nariadenia
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Príloha II – bod 8.2.1.2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1)..
Alternatívne sa v prípade 
vozidiel vybavených 
vhodným palubným 
diagnostickým systémom 
(OBD) môže správne 
fungovanie emisného 
systému overiť 
príslušným načítaním 
údajov zo zariadenia
OBD a kontrolami 
správneho fungovania 
systému OBD namiesto 
merania emisií pri 
voľnobežných otáčkach 
motora a v súlade 
s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1)..

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov a v prípade 
vozidiel vybavených OBD 
v súlade s požiadavkami 
týkajúcimi sa informácií
OBD a kontroly 
správneho fungovania 
systému OBD pri 
vysokých voľnobežných 
otáčkach motora v súlade 
s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
a ostatnými 
požiadavkami(1) . 
Kontrola výfuku musí 
byť vždy štandardným 
postupom posudzovania 
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emisií, dokonca aj v 
kombinácii s OBD.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúca definícia kontroly emisií, ktorá ako možnosť uvádza skenovanie OBD, nie je 
vhodná. Kombinácia nástrojov meracích výfukových zariadení a skenu OBD zahŕňa všetky 
oblasti pochopiteľného zlyhania systémov emisií vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 341
Isabelle Durant

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.1.2

Text predložený Komisiou

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1).. 
Alternatívne sa v prípade 
vozidiel vybavených 
vhodným palubným 
diagnostickým systémom 
(OBD) môže správne 
fungovanie emisného 
systému overiť 
príslušným načítaním 
údajov zo zariadenia 
OBD a kontrolami
správneho fungovania 
systému OBD namiesto 
merania emisií pri 
voľnobežných otáčkach 
motora a v súlade 
s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1).

(a) Buď plynné emisie 
presahujú konkrétne 
hodnoty uvedené 
výrobcom,

(b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 
presahujú:
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i) v prípade vozidiel, 
ktoré nie sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií,
– 4,5% alebo
– 3,5 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
alebo 
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %6

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
(c) Hodnota lambda je 
mimo rozsahu 1 ± 0,03, 
alebo nie je v súlade so 
špecifikáciou výrobcu.
(d) Údaje načítané zo 
zariadenia OBD 
signalizujú závažnú 
poruchu.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1).. Okrem 
toho sa v prípade vozidiel 
vybavených vhodným 

(a) Buď plynné emisie 
presahujú konkrétne 
hodnoty uvedené 
výrobcom, 
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palubným diagnostickým 
systémom (OBD) 
a kontrolami správneho 
fungovania systému OBD 
namiesto merania emisií 
môže správne fungovanie 
emisného systému overiť 
pri voľnobežných 
otáčkach motora a 
v súlade s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1).

Meranie hladiny NOx 
pomocou vhodného 
zariadenia/vhodne 
vybaveného analyzátora 
výfukových plynov 
prostredníctvom 
existujúcich metód 
testovania výfukov.

(b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 
presahujú:

i) v prípade vozidiel, 
ktoré nie sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií,
– 4,5 % alebo
– 3,5 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
alebo 
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %6

– pri vysokých 
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voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).
(c) Hodnota lambda je 
mimo rozsahu 1 ± 0,03, 
alebo nie je v súlade so 
špecifikáciou výrobcu.
(d) Údaje načítané zo 
zariadenia OBD 
signalizujú závažnú 
poruchu pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora.
Hladina NOx, ktorá nie 
je v súlade s 
požiadavkami alebo ktorá 
presahuje konkrétnu 
hladinu stanovenú 
výrobcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.1.2 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1). 
Alternatívne sa v prípade 
vozidiel vybavených 
vhodným palubným 
diagnostickým systémom 
(OBD) môže správne 
fungovanie emisného 
systému overiť príslušným 
načítaním údajov zo 
zariadenia OBD 
a kontrolami správneho 
fungovania systému OBD 
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namiesto merania emisií 
pri voľnobežných 
otáčkach motora a 
v súlade s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1).

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.1.2 Plynné emisie Meranie pomocou 
analyzátora výfukových 
plynov v súlade 
s požiadavkami(1).
Dokonca aj v kombinácii 
s OBD musí byť táto 
kontrola výfuku 
štandardným postupom 
na posudzovanie emisií. 
V prípade vozidiel 
vybavených vhodným 
palubným diagnostickým 
systémom (OBD) môže
správne fungovanie 
emisného systému overiť 
príslušným načítaním 
údajov zo zariadenia OBD 
a kontrolami správneho 
fungovania systému OBD 
namiesto merania emisií 
pri voľnobežných 
otáčkach motora a 
v súlade s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
na kondicionovanie 
motora a inými 
požiadavkami(1).

Or. en

Odôvodnenie

OBD nie je zaručeným postupom posudzovania emisií; z tohto dôvodu sa emisie musia 
skontrolovať pomocou merania pri výfuku.

Pozmeňujúci návrh 343
Werner Kuhn



AM\931822SK.doc 21/49 PE508.077v01-00

SK

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou.

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 
mechanickom stave.

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt

2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 
musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 
dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
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ventilátora motora.
(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.1
Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;
2. na začatie každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;
3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, 
dve tretiny medzných 
otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
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motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru, 
alebo tak, že sa použije 
iný spôsob štatistického 
výpočtu, ktorý zohľadňuje 
rozptyl meraní. Členské 
štáty môžu obmedziť 
počet skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.
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Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou a v 
prípade vozidiel 
vybavených OBD v 
súlade s požiadavkami 
(1), týkajúcimi sa 
informácií OBD a 
kontroly (pripravenosti) 
správneho fungovania 
systému OBD pri 
vysokých voľnobežných 
otáčkach motora v  
súlade s podmienkami 
odporúčanými výrobcom 
a ostatnými požiadavkami 
(1).

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 
mechanickom stave.

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt

2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
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meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 
musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 
dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 
ventilátora motora.
(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.7
Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;

alebo

2. na začatie každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;

0,5 m-1 (6a)

3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
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otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, 
dve tretiny medzných 
otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru. 
Členské štáty môžu 
obmedziť počet 
skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
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namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.

(6a) Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Georges Bach

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2 – stĺpec 2 – písmeno (a)

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou. 
Kontrola výfuku musí 
byť vždy štandardným 
postupom posudzovania 
emisií, dokonca aj v 
kombinácii s OBD. 

Or. en
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Odôvodnenie

Existujúca definícia kontroly emisií, ktorá ako možnosť uvádza skenovanie OBD, nie je 
vhodná. Kombinácia nástrojov meracích výfukových zariadení a skenu OBD zahŕňa všetky 
oblasti pochopiteľného zlyhania systémov emisií vozidiel.

Pozmeňujúci návrh 345
Isabelle Durant

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou.

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 
mechanickom stave.

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt

2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
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musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 
dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 
ventilátora motora.
(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.1

Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;
2. na začatie každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;
3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
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otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, 
dve tretiny medzných 
otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru, 
alebo tak, že sa použije 
iný spôsob štatistického 
výpočtu, ktorý 
zohľadňuje rozptyl 
meraní. Členské štáty 
môžu obmedziť počet 
skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
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nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou.

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 
mechanickom stave.

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt

2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 
musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
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dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 
ventilátora motora.
(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.7

Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;

alebo

2. na začatie každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;

0,2m-1

3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, 
dve tretiny medzných 
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otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru. 
Členské štáty môžu 
obmedziť počet 
skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
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cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.
Meranie hladiny NOx a 
častíc pomocou vhodného 
zariadenia/vhodne 
vybaveného analyzátora 
výfukových plynov 
prostredníctvom 
existujúcich metód 
testovania voľnej 
akcelerácie.

Hladina NOx alebo 
hodnoty častíc, ktoré nie 
sú v súlade s 
požiadavkami alebo ktoré 
presahujú konkrétnu 
hladinu stanovenú 
výrobcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2 – stĺpec 2 – písmeno a)

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita dymu a) Meranie opacity 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutráli a 
zapnutou spojkou.

Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita dymu a) Meranie opacity 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutráli a 
zapnutou spojkou. 
Alternatívne sa v prípade 
vozidiel vybavených 
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vhodným palubným 
diagnostickým systémom 
(OBD) môže správne 
fungovanie emisného 
systému overiť
príslušným načítaním 
údajov zo zariadenia 
OBD. 

Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8.2.2.2

Text predložený Komisiou

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou.

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 
mechanickom stave.

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt

2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
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m-1 ,
(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 
musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 
dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 
ventilátora motora.

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,

(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri 
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.1
Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;
2. na začatie každého 
cyklu voľnej akcelerácie 
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sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;
3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii,
dve tretiny medzných 
otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru, 
alebo tak, že sa použije 
iný spôsob štatistického 
výpočtu, ktorý 
zohľadňuje rozptyl 
meraní. Členské štáty 
môžu obmedziť počet 
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skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

(a) Meranie priesvitnosti 
výfukových plynov sa 
vykonáva počas voľnej 
akcelerácie (bez zaťaženia 
z voľnobežných až na 
medzné otáčky) s radiacou 
pákou v neutrále a 
zapnutou spojkou. 
Dokonca aj v kombinácii 
s OBD musí byť táto 
kontrola výfuku 
štandardným postupom 
na posudzovanie emisií.

(a) V prípade vozidiel 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(b) Predkondicionovanie 
vozidla:

opacita presahuje úroveň 
uvedenú na výrobnom 
štítku vozidla.

1. Vozidlá sa môžu skúšať 
bez predkondicionovania, 
hoci by sa malo z 
bezpečnostných dôvodov 
skontrolovať, či je motor 
zahriaty a či je v riadnom 

(b) Ak táto informácia 
nie je k dispozícii, alebo 
požiadavky(1) neumožňujú 
používanie referenčných 
hodnôt
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mechanickom stave.
2. Požiadavky na 
predbežnú prípravu:

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 
2,5 m-1 ,

(i) Motor musí dosiahnuť 
úplnú prevádzkovú 
teplotu, napríklad teplota 
oleja meraná sondou 
v trubici na meranie 
hladiny oleja musí byť 
aspoň 80 °C, alebo musí 
mať bežnú prevádzkovú 
teplotu, ak je nižšia, alebo 
teplota motorového bloku 
meraná úrovňou 
infračerveného žiarenia 
musí byť aspoň 
ekvivalentná. Ak z 
dôvodu konfigurácie 
motora nie je toto meranie 
možné, môže sa normálna 
prevádzková teplota 
motora stanoviť iným 
spôsobom, napríklad 
spustením chladiaceho 
ventilátora motora.

pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,

(ii) výfukový systém sa 
prepláchne aspoň troma 
cyklami voľnej 
akcelerácie pri
voľnobežných otáčkach 
alebo ekvivalentnou 
metódou.

alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1).,

(c) Postup skúšky: 1,5 m-1.7

Motor a akékoľvek 
namontované 
turbodúchadlo musí pred 
začiatkom každého cyklu 
voľnej akcelerácie bežať 
na voľnobežných 
otáčkach. U 
vysokovýkonných 
dieselových motorov to 
znamená čakať aspoň 10 
sekúnd po uvoľnení 
akcelerátora;

alebo

2. na začatie každého 0,2 m-1
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cyklu voľnej akcelerácie 
sa akceleračný pedál musí 
rýchlo (v priebehu menej 
než jednej sekundy) úplne 
stlačiť a podržať, ale nie 
násilne tak, aby sa 
dosiahla maximálna 
dodávka zo 
vstrekovacieho čerpadla;
3. počas každého cyklu 
voľnej akcelerácie motor 
musí dosiahnuť medzné 
otáčky alebo u vozidiel a 
automatickým prevodom, 
otáčky špecifikované 
výrobcom, alebo ak takýto 
údaj nie je k dispozícii, 
dve tretiny medzných 
otáčok predtým, než sa 
uvoľní akceleračný pedál. 
Toto by sa mohlo 
kontrolovať napríklad 
monitorovaním otáčok 
motora alebo dostatočným 
časom, ktorý uplynie 
medzi počiatočným 
stlačením pedála a 
uvoľnením, čo by v 
prípade vozidiel kategórie 
1 a 2 z prílohy 1 
predstavovalo minimálne 
dve sekundy.
4. Vozidlá v skúške 
nevyhovejú len vtedy, keď 
aritmetické priemery 
minimálne troch cyklov 
voľnej akcelerácie 
prekročia limitné hodnoty. 
To sa môže vypočítať tak, 
že sa nebude brať do 
úvahy žiadne meranie, 
ktoré sa značne odchyľuje 
od nameraného priemeru. 
Členské štáty môžu 
obmedziť počet 
skúšobných cyklov.
5. V snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
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členské štáty môžu medzi 
nevyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty 
výrazne presiahli medzné 
hodnoty po menej než 
troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch. Takisto 
v snahe zabrániť 
nepotrebnému skúšaniu 
členské štáty môžu medzi 
vyhovujúce vozidlá 
zaradiť vozidlá, ktorých 
namerané hodnoty boli 
výrazne nižšie ako 
medzné hodnoty po menej 
než troch akceleračných 
cykloch alebo po 
čistiacich cykloch.

Or. en

Odôvodnenie

OBD nie je zaručeným postupom posudzovania emisií; z tohto dôvodu sa emisie musia 
skontrolovať pomocou merania pri výfuku. Na účely presne harmonizovaných výsledkov 
kontroly v celej Európe by sa mal vymazať text, ktorý odkazuje na „iný spôsob štatistického 
výpočtu, ktorý zohľadňuje rozptyl meraní“.

Pozmeňujúci návrh 348
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1.8 – písmeno (a)

Text predložený Komisiou

1.8 Brzdová kvapalina (a) Teplota varu brzdovej 
kvapaliny je príliš nízka 
alebo obsah vody je príliš 
vysoký.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

1.8 Brzdová kvapalina (a) Teplota varu brzdovej 
kvapaliny je príliš nízka

Or. en
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Odôvodnenie

Treba zabezpečiť presné otestovanie brzdovej kvapaliny, aby sa predišlo zavádzajúcim, či 
dokonca nebezpečným výsledkom.

Pozmeňujúci návrh 349
Brian Simpson

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5.2.2. – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

5.2.2. Kolesá (a) Akákoľvek prasklina 
alebo chyba zvaru.

x

(...)
Pozmeňujúci návrh Parlamentu

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

5.2.2. Kolesá (a) Akákoľvek prasklina 
alebo chyba zvaru.

x

(...)
(e) Kolesá nie sú 
kompatibilné s nábojmi 
kolesa

x

Or. en

Odôvodnenie

Existujú závažné výhrady týkajúce sa zodpovednosti a bezpečnosti spojené s nevyhovujúcimi 
alebo poškodenými kolesami, pričom kolesá sú prispôsobené na neštandardné nápravy. 
Kontrola kolies, ktoré nie sú kompatibilné s nábojmi kolesa, by sa mala považovať za 
nevyhnutnú pre bezpečnosť vozidla a preto by mala byť zahrnutá do zoznamu položiek, ktoré 
sa musia skontrolovať počas kontroly technického stavu vozidla.

Pozmeňujúci návrh 350
Debora Serracchiani

Návrh nariadenia



AM\931822SK.doc 43/49 PE508.077v01-00

SK

Príloha II – bod 5.2.3.

Text predložený Komisiou

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

5.2.3. Pneumatiky (a) Veľkosť pneumatiky, 
kapacita zaťaženia, 
schvaľovacia značka 
alebo rýchlostná kategória 
nie je v súlade 
s požiadavkami(1) a má 
vplyv na bezpečnosť 
cestnej premávky.

x

Nedostatočná nosnosť 
alebo rýchlostná kategória 
pri aktuálnom používaní, 
pneumatika sa dotýka 
iných pevných častí 
vozidla, čo narúša 
bezpečnosť vedenia 
vozidla

x

(b) Pneumatiky na 
rovnakej náprave alebo na 
dvojkolesách majú rôzne 
veľkosti.

x

(c) Pneumatiky na 
rovnakej náprave majú 
rozdielnu konštrukciu 
(radiálna/diagonálna).

x

(d) Akékoľvek vážne 
poškodenie alebo 
prerezanie pneumatiky.

x

Kordová vrstva viditeľná 
alebo poškodená.

x

(e) Hĺbka dezénu 
pneumatiky nie je 
v súlade 
s požiadavkami.(1)

x

Menej ako 80 % hodnoty 
požadovanej hĺbky
dezénu

x

(f) Odieranie pneumatiky 
o iné komponenty 
(flexibilné zariadenia proti 
rozstrekovaniu)

x
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Odieranie pneumatiky 
o iné komponenty 
(bezpečné vedenie vozidla 
nie je narušené)

x

(g) Opätovne drážkované 
pneumatiky nie sú 
v súlade s 
požiadavkami(1).

x

Ochranná kordová vrstva 
narušená

x

(h) Nesprávne fungovanie 
systému monitorovania 
tlaku vzduchu

x

Očividne nefunkčné. x
Pozmeňujúci návrh Parlamentu

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

5.2.3. Pneumatiky (a) Veľkosť pneumatiky, 
kapacita zaťaženia, 
schvaľovacia značka 
alebo rýchlostná kategória 
nie je v súlade 
s požiadavkami(1) a má 
vplyv na bezpečnosť 
cestnej premávky.

x

Nedostatočná nosnosť 
alebo rýchlostná kategória 
pri aktuálnom používaní, 
pneumatika sa dotýka 
iných pevných častí 
vozidla, čo narúša 
bezpečnosť vedenia 
vozidla

x

(b) Pneumatiky na 
rovnakej náprave alebo na 
dvojkolesách majú rôzne 
veľkosti.

x

(c) Pneumatiky na 
rovnakej náprave majú 
rozdielnu konštrukciu 
(radiálna/diagonálna).

x

(d) Akékoľvek vážne 
poškodenie alebo 
prerezanie pneumatiky.

x
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Kordová vrstva viditeľná 
alebo poškodená.

x

(e) Ukazovateľ 
opotrebovania dezénu 
pneumatiky sa stáva 
viditeľným.

x

Pneumatiky na úrovni 
zákonnej hĺbky dezénu. 
Pneumatiky pod úrovňou 
hĺbky dezénu.

x

(f) Odieranie pneumatiky 
o iné komponenty 
(flexibilné zariadenia proti 
rozstrekovaniu)

x

Odieranie pneumatiky 
o iné komponenty 
(bezpečné vedenie vozidla 
nie je narušené)

x

(g) Opätovne drážkované 
pneumatiky nie sú 
v súlade s 
požiadavkami(1).

x

Ochranná kordová vrstva 
narušená

x

(h) Systém sledovania 
tlaku pneumatiky 
nefunguje správne alebo 
je pneumatika zjavne 
nedohustená.

x

Očividne nefunkčné. x
(i) Prevádzkový tlak v 
jednej z pneumatík 
znížený o 20 %, nie však 
pod 150 kP

x

Tlak pneumatiky pod 150 
kPa

x

Or. en

Odôvodnenie

Riadenie vozidla so správne nahustenými pneumatikami zvyšuje účinnosť s nízkym valivým 
odporom pneumatík a znižuje emisie CO2 až o 5 g na kilometer. Pneumatika pod 150 kPa je 
nebezpečná v prípade hrozby rizika explózie. Každá pneumatika s hĺbkou dezénu menšou, ako 
sú zákonné požiadavky, je nezákonná a preto by sa na európskych cestách mala zakázať. 
Preto by sa mal tento nedostatok označiť za nebezpečný. Každá pneumatika s hĺbkou dezénu 
zodpovedajúcou zákonným požiadavkám by sa mala vymeniť predtým, ako začne 
predstavovať nebezpečenstvo, a preto by sa mala označiť ako veľká.
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Pozmeňujúci návrh 351
Werner Kuhn

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8.2.1.2 – písmeno (b)

Text predložený Komisiou

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

8.2.1.2 Plynné emisie (b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 
presahujú:

x

(...)
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
or
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %13

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 %
podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

8.2.1.2 Plynné emisie (b) alebo ak tieto 
informácie nie sú k 
dispozícii, emisie CO 

x
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presahujú:
(...)
ii) v prípade vozidiel, 
ktoré sú riadené 
moderným systémom na 
reguláciu emisií:
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,5 %
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %
Or
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,3 %13

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0.2%
alebo
– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,2 % (6a)

– pri vysokých 
voľnobežných otáčkach 
motora: 0,1 % (6a)

podľa dátumu prvej 
registrácie alebo použitia 
uvedeného 
v požiadavkách (1).

(6a) Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Werner Kuhn

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 8.2.2.2 – písmeno (b)

Text predložený Komisiou

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
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ečn
ý

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

Ak táto informácia nie je 
k dispozícii, alebo 
požiadavky(1).

neumožňujú používanie 
referenčných hodnôt

x

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,
pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1)., 
1,5 m-1.14

Pozmeňujúci návrh Parlamentu

Mal
ý

Veľ
ký

Neb
ezp
ečn
ý

8.2.2.2 Opacita
Vozidlá zaevidované 
alebo uvedené do 
prevádzky pred 1. 
januárom 1980 sú 
oslobodené od tejto 
požiadavky

Ak táto informácia nie je 
k dispozícii, alebo 
požiadavky(1).

neumožňujú používanie 
referenčných hodnôt

x

pri motoroch s 
atmosférickým saním: 2,5 
m-1 ,
pri motoroch 
preplňovaných 
turbodúchadlom: 3,0 m-1,
alebo v prípade vozidiel 
označených 
v požiadavkách(1), alebo 
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prvýkrát zaevidovaných 
alebo uvedených do 
prevádzky po dátume 
uvedenom 
v požiadavkách(1)., 
1,5 m-1.14

alebo
0,5 m-1 (6a)

(6a) Typové schválenie podľa hodnôt uvedených v tabuľke 1 prílohy I k nariadeniu (ES) 
č. 715/2007 alebo prvýkrát zaevidovaných alebo uvedených do prevádzky po 1. júli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Debora Serracchiani

Návrh nariadenia
Príloha V – časť 1 – bod 15 – zarážka 15 a (nová) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- Tlakomer na meranie tlaku v 
pneumatikách;

Or. en

Odôvodnenie

Na meranie tlaku v pneumatikách je potrebný tlakomer.


