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Predlog spremembe 325
Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga I – del 5 – točka 5.3 – alinea 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- Priporočeni tlak v pnevmatikah

Or. en

Obrazložitev

Ta podatek je vključen na tipski ploščici vozila in v navodilih za uporabo vozila. To bo merilo, 
ki ga bodo inšpektorji upoštevali pri določanju, ali je tlak v pnevmatikah ustrezen.

Predlog spremembe 326
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 1.8.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.8 Zavorna tekočina Merjenje temperature 
vrenja ali vsebnosti vode.

(a) Prenizka temperatura 
vrenja zavorne tekočine 
ali previsoka vsebnost 
vode.
(b) Kontaminirana 
zavorna tekočina.
(c) Nezadostna zavorna 
tekočina.

Predlog spremembe Parlamenta

črtano

Or. de

Obrazložitev

Za preskušanje zavorne tekočine do sedaj ni ustreznega preskusnega postopka, zato se uvedba 
tega preskusa zavrne.
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Predlog spremembe 327
Brian Simpson

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 1.8. – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.8 Zavorna tekočina Merjenje temperature 
vrenja ali vsebnosti vode.

(a) Prenizka temperatura 
vrenja zavorne tekočine 
ali previsoka vsebnost 
vode.

Predlog spremembe Parlamenta

1.8 Zavorna tekočina Merjenje temperature 
vrelišča ali vsebnosti 
vode.

(a) Prenizka temperatura 
vrelišča zavorne tekočine.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti natančen pregled zavorne tekočine, da se preprečijo zavajajoči ali celo 
nevarni rezultati. 

Predlog spremembe 328
Fiona Hall

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 3.3. – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3.3. Vzvratna ogledala 
ali naprave

Vizualni pregled. (a) Ogledalo ali 
naprava manjka ali ni 
nameščena v skladu z 
zahtevami(1)

Predlog spremembe Parlamenta

3.3. Vzvratna ogledala 
ali naprave

Vizualni pregled. (a) Ogledalo ali 
naprava manjka ali ni 
nameščena v skladu z 
zahtevami(1), vključno z 
zahtevami iz Direktive 
2007/38/ES o naknadnem 
opremljanju težkih 
tovornih vozil, 
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registriranih v Skupnosti, 
z ogledali.

Or. en

Obrazložitev

V poročilu Evropskemu parlamentu in Svetu o izvajanju Direktive 2007/38/ES o naknadnem 
opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali je Komisija navedla, 
da večina držav članic nima natančnih podatkov o tem, koliko vozil tehničnega pregleda ni 
uspešno opravilo, ker niso bila skladna z zahtevami glede naknadnega opremljanja. Vendar 
pa so te zahteve glede naknadnega opremljanja bistvene za varnost v cestnem prometu in bi 
jih bilo treba vključiti v pregled.

Predlog spremembe 329
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 4.1.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.1.2. Poravnava Z uporabo naprave za 
usmeritev žarometa ali 
zaslona določite 
horizontalno usmeritev 
vsakega žarometa za 
kratek svetlobni pramen.

Usmeritev žarometa ni v 
mejah, določenih v 
zahtevah(1).

Predlog spremembe Parlamenta

4.1.2. Poravnava Z uporabo naprave za 
usmeritev žarometa in 
elektronske kontrolne 
naprave za nadzor 
dinamične 
funkcionalnosti, kadar je 
primerno, določite 
horizontalno in vertikalno
poravnavo vsakega 
žarometa za kratek 
svetlobni pramen.

(a) Usmeritev žarometa ni 
v mejah, določenih v 
zahtevah(1).

(b) Preverite poravnavo 
in delovanje dinamičnega 
sistema žarometa.

Or. en
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Predlog spremembe 330
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 4.1.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.1.3. Stikala Vizualni pregled in 
pregled delovanja.

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami(1) 

(Število žarometov, ki 
svetijo hkrati) 
(b) Delovanje kontrolne
naprave je oslabljeno.

Predlog spremembe Parlamenta

4.1.3. Stikala Vizualni pregled in 
pregled delovanja, po 
potrebi z elektronsko 
kontrolno napravo.

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami(1)

(Število žarometov, ki 
svetijo hkrati) 
(b) Delovanje 
upravljalne naprave je 
oslabljeno.

Or. en

Predlog spremembe 331
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 4.1.5.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.1.5. Naprava za 
nastavljanje naklona 
žarometa (če je obvezno) 

Vizualni pregled in 
pregled delovanja, če je to 
mogoče.

(a) Naprava ne deluje.

(b) Ročne naprave ni 
mogoče upravljati z 
vozniškega sedeža.

Predlog spremembe Parlamenta

4.1.5. Naprava za 
nastavljanje naklona 

Vizualni pregled in 
pregled delovanja, po 

(a) Naprava ne deluje.
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žarometa (če je obvezno) potrebi z elektronsko 
kontrolno napravo.

(b) Ročne naprave ni 
mogoče upravljati z 
vozniškega sedeža.

Or. en

Predlog spremembe 332
Bogusław Liberadzki

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 4.3.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.3.2. Stikala Vizualni pregled in 
pregled delovanja.

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami(1).
(b) Delovanje kontrolne
naprave je oslabljeno.

Predlog spremembe Parlamenta

4.3.2. Stikala luči zavore 
v sili

Vizualni pregled in 
pregled delovanja z 
elektronsko kontrolno 
napravo za spreminjanje 
vhodne vrednosti 
senzorja zavornega 
pedala in pregled 
delovanja luči zavore v 
sili. 

(a) Stikalo ne deluje v 
skladu z zahtevami(1).

(b) Delovanje 
upravljalne naprave je 
oslabljeno.
(c) Funkcije luči 
zavore v sili ne delujejo 
ali ne delujejo popolnoma 
pravilno.

Or. en

Predlog spremembe 333
Bogusław Liberadzki
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Predlog uredbe
Priloga II – postavka 4.5.2.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4.5.2 Usmeritev (X)(2)
Pregled delovanja z 
uporabo naprave za 
usmeritev žarometov.

Žaromet za meglo ni 
horizontalno usmerjen, ko 
svetlobni pramen 
proizvede ločnico.

Predlog spremembe Parlamenta

4.5.2 Poravnava (X)(2)
Pregled delovanja z 
uporabo naprave za 
usmeritev žarometov.

Žaromet za meglo ni 
horizontalno in vertikalno
poravnan, ko svetlobni 
pramen proizvede ločnico.

Or. en

Predlog spremembe 334
Brian Simpson

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 5.2.2. – točka (e) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5.2.2. Kolesa Vizualni pregled obeh 
strani vsakega kolesa, ko 
je vozilo nad jaškom ali 
na dvigalu.

(a) Kakršen koli zlom ali 
pomanjkljivost v varjenju.

(...)
Predlog spremembe Parlamenta

5.2.2. Kolesa Vizualni pregled obeh 
strani vsakega kolesa, ko 
je vozilo nad jaškom ali 
na dvigalu.

(a) Kakršen koli zlom ali 
pomanjkljivost v varjenju.

(...)
(e) Kolo ni združljivo s 
pestom

Or. en
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Obrazložitev

Obstajajo resna vprašanja glede odgovornosti in varnosti v zvezi z neustreznimi in 
poškodovanimi kolesi, pritrjenimi ne nestandardne osi. Pregledovanje koles, ki se ne skladajo 
s pestom, bi bilo treba obravnavati kot ključno varnostno postavko in jo vključiti na seznam 
postavk, ki jih je treba preveriti med tehničnim pregledom.

Predlog spremembe 335
Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 5.2.3. – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5.2.3. Pnevmatike Vizualni pregled celotne 
pnevmatike bodisi z 
rotacijo kolesa, ko je 
vozilo nad jaškom ali na 
dvigalu in se kolesa ne 
dotikajo tal, bodisi s 
premikanjem vozila nazaj 
in naprej nad jaškom. 

Predlog spremembe Parlamenta

5.2.3. Pnevmatike Vizualni pregled celotne 
pnevmatike bodisi z 
rotacijo kolesa, ko je 
vozilo nad jaškom ali na 
dvigalu in se kolesa ne 
dotikajo tal, bodisi s 
premikanjem vozila nazaj 
in naprej nad jaškom. 
Z merilnikom tlaka 
preverite tlak v 
pnevmatikah in ga 
primerjajte z vrednostmi, 
ki jih je navedel 
proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Tlaka v pnevmatikah ni mogoče preveriti brez merilnika tlaka. Inšpektor bo moral primerjati, 
ali je tlak v pnevmatikah v skladu s tlakom, ki ga priporoča proizvajalec vozila.
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Predlog spremembe 336
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 5.3.2. – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5.3.2 Amortizerji Vizualni pregled, ko je 
vozilo nad jaškom ali na 
dvigalu, ali z uporabo 
posebne opreme, če je ta 
na voljo.

Predlog spremembe Parlamenta

5.3.2 Amortizerji Vizualni pregled, ko je 
vozilo nad jaškom ali na 
dvigalu.

Or. de

Predlog spremembe 337
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 5.3.2.1 – točka b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(b) Navedene 
najmanjše vrednosti niso 
dosežene.

Predlog spremembe Parlamenta

(b) Navedene 
najmanjše vrednosti niso 
dosežene. (opomba)
(Opomba) označuje tiste 
postavke, ki se nanašajo 
na stanje vozila in 
njegovo primernost za 
uporabo na cesti, vendar 
ne veljajo kot bistvene za 
tehnične preglede.
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Or. de

Predlog spremembe 338
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 7.11 – stolpec 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7.11 Kilometrski 
števec, če je na voljo

Predlog spremembe Parlamenta

7.11 Kilometrski 
števec, če je na voljo 
(opomba)
(Opomba) označuje tiste 
postavke, ki se nanašajo 
na stanje vozila in 
njegovo primernost za 
uporabo na cesti, vendar 
ne veljajo kot bistvene za 
tehnične preglede.

Or. de

Predlog spremembe 339
Werner Kuhn

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Za vozila, 
opremljena z ustreznimi 
vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu 
(OBD), se lahko pravilno
delovanje sistema emisij 
ugotovi tudi z ustreznim 

(a) Plinaste emisije 
presegajo ravni, ki jih je 
navedel proizvajalec. 
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odčitavanjem z naprave 
OBD in hkratnim 
preverjanjem pravilnega 
delovanja sistema OBD 
namesto z meritvami 
emisij, ko je motor v 
prostem teku, v skladu s 
priporočili proizvajalca
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1).

(b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 
presegajo
i) za vozila brez 
naprednega sistema za 
nadzor emisij,
– 4,5 % ali
– 3,5 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
uravnavanje emisij,
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,5 %
pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali 
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,3 %6

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
(c) Lambda je zunaj 
območja 1 ± 0,03 ali ni v 
skladu s specifikacijami 
proizvajalca.
(d) Vrednosti, 
odčitane z naprave OBD, 
kažejo znatno poslabšano 
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delovanje.
Predlog spremembe Parlamenta

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1) in, za vozila, 
opremljena z napravo 
OBD v skladu z 
zahtevami(1), odčitavanje 
podatkov z naprave OBD 
in preverjanje 
(Pripravljenost) 
pravilnega delovanja 
sistema OBD v prostem 
teku motorja v skladu s 
priporočili proizvajalca in 
drugimi zahtevami(1).

(a) Plinaste emisije 
presegajo ravni, ki jih je 
navedel proizvajalec. 

(b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 
presegajo
i) za vozila brez 
naprednega sistema za 
nadzor emisij,
– 4,5 % ali
– 3,5 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
uravnavanje emisij,
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,5 %
– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali 
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,3 %6

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 %
ali
– pri vrtilni frekvenci 
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motorja v prostem teku: 
0,2 % (6a)

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,1 % (6a)

glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
(c) Lambda je zunaj 
območja 1 ± 0,03 ali ni v 
skladu s specifikacijami 
proizvajalca.
(d) Vrednosti, 
odčitane z naprave OBD, 
kažejo znatno poslabšano 
delovanje.

(6a) Homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi v Tabeli 1 Priloge I k Direktivi (ES) št. 
715/2007 ali prvič registrirana ali dana v promet po 1. juliju 2007 (Euro 5).

Or. en

Predlog spremembe 340
Georges Bach

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.1.2 – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Za vozila, 
opremljena z ustreznimi 
vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu 
(OBD), se lahko pravilno 
delovanje sistema emisij 
ugotovi tudi z ustreznim 
odčitavanjem z naprave 
OBD in hkratnim 
preverjanjem pravilnega 
delovanja sistema OBD
namesto z meritvami 
emisij, ko je motor v 
prostem teku, v skladu s 
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priporočili proizvajalca
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1)..

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov in, za vozila, 
opremljena z napravo 
OBD v skladu z 
zahtevami, odčitavanje 
podatkov z naprave OBD
in preverjanje pravilnega 
delovanja sistema OBD v 
prostem teku motorja v 
skladu s priporočili 
proizvajalca in drugimi 
zahtevami(1). Preskus 
emisij iz izpušne cevi je 
vedno privzeta metoda 
ocenjevanja emisij 
izpušnih plinov, tudi če se 
uporabi skupaj z 
diagnostiko na vozilu.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev za preskušanje emisij navaja le, da preverjanje z napravo OBD ni 
ustrezna možnost. Kombinacije naprav za merjenje emisij iz izpušne cevi in naprav za 
skeniranje OBD pokrijejo vse razumne možnosti napak sistemov vozil, povezanih z emisijami.

Predlog spremembe 341
Isabelle Durant

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Za vozila, 
opremljena z ustreznimi 
vgrajenimi sistemi za 

(a) Plinaste emisije 
presegajo ravni, ki jih je 
navedel proizvajalec. 
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diagnostiko na vozilu 
(OBD), se lahko pravilno 
delovanje sistema emisij 
ugotovi tudi z ustreznim 
odčitavanjem z naprave 
OBD in hkratnim 
preverjanjem pravilnega 
delovanja sistema OBD 
namesto z meritvami 
emisij, ko je motor v 
prostem teku, v skladu s 
priporočili proizvajalca 
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1).

(b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 
presegajo
i) za vozila brez 
naprednega sistema za 
nadzor emisij,
– 4,5 % ali
– 3,5 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
uravnavanje emisij,
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,5 %
– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali 
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,3 %6

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
(c) Lambda je zunaj 
območja 1 ± 0,03 ali ni v 
skladu s specifikacijami 
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proizvajalca.
(d) Vrednosti, 
odčitane z naprave OBD, 
kažejo znatno poslabšano 
delovanje.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Poleg tega, 
za vozila, opremljena z 
ustreznimi vgrajenimi 
sistemi za diagnostiko na 
vozilu (OBD), preverjanje 
pravilnega delovanja 
sistema OBD namesto
meritev emisij v skladu s 
priporočili proizvajalca 
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1). 

(a) Plinaste emisije 
presegajo ravni, ki jih je 
navedel proizvajalec. 

Merjenje ravni NOx z 
ustrezno opremo/ustrezno 
opremljenim 
analizatorjem izpušnih 
plinov, ob uporabi 
obstoječih metod 
preskušanja emisij iz 
izpušne cevi.

(b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 
presegajo

i) za vozila brez 
naprednega sistema za 
nadzor emisij,
– 4,5 % ali
– 3,5 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
uravnavanje emisij,
– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,5 %
– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali 
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– pri vrtilni frekvenci 
motorja v prostem teku: 
0,3 %6

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);
(c) Lambda je zunaj 
območja 1 ± 0,03 ali ni v 
skladu s specifikacijami 
proizvajalca.
(d) Vrednosti, 
odčitane z naprave OBD, 
kažejo znatno poslabšano 
delovanje pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku.
Raven NOx ni v skladu z 
zahtevami ali presega 
ravni, ki jih je navedel 
proizvajalec.

Or. en

Predlog spremembe 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.1.2 – stolpec 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Za vozila, 
opremljena z ustreznimi 
vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu 
(OBD), se lahko pravilno 
delovanje sistema emisij 
ugotovi tudi z ustreznim 
odčitavanjem z naprave 
OBD in hkratnim 
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preverjanjem pravilnega 
delovanja sistema OBD 
namesto z meritvami 
emisij, ko je motor v 
prostem teku, v skladu s 
priporočili proizvajalca 
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1).

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.1.2 Plinaste emisije Merjenje z uporabo 
analizatorja izpušnih 
plinov v skladu z 
zahtevami(1). Tudi če se 
uporabi skupaj z 
diagnostiko na vozilu, je 
to preskušanje emisij iz 
izpušne cevi privzeta 
metoda ocenjevanja 
emisij izpušnih plinov. 
Za vozila, opremljena z 
ustreznimi vgrajenimi 
sistemi za diagnostiko na 
vozilu (OBD), se lahko 
pravilno delovanje 
sistema za nadzor emisij 
ugotovi z ustreznim 
odčitavanjem z naprave 
OBD in hkratnim 
preverjanjem pravilnega 
delovanja sistema OBD 
namesto z meritvami 
emisij, ko je motor v 
prostem teku, v skladu s 
priporočili proizvajalca 
glede ogrevanja motorja 
ter drugimi zahtevami(1).

Or. en

Obrazložitev

Diagnostika na vozilu ni zanesljiv način ocenjevanja emisij, zato je emisije treba preveriti z 
meritvami v izpušni cevi.
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Predlog spremembe 343
Werner Kuhn

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko 
preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

(b) če tega podatka ni 
ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 
temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje 
ravni olja, mora znašati 
vsaj 80 °C, ali normalno 
temperaturo delovanja, če 
je nižja, temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, pa
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
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normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.
(ii) Izpušni sistem se 
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1.1
1.Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.
2. Za sprožitev vsakega 
cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.
3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, ali pri 
vozilih z avtomatskimi 
prenosi hitrost, ki jo 
predeli proizvajalec, ali če 
ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
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pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedalo za plin 
do njene sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti, ali rezultata 
katerega koli drugega 
statističnega izračuna, ki 
upošteva razpršitev 
meritev. Države članice 
lahko omejijo število 
preskusnih ciklov.
5. Države članice lahko, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila
opravila preskus, če so 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
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prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko ter, za 
vozila, opremljena z 
vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu 
(OBD) v skladu z 
zahtevami (1), odčitavanje 
podatkov z naprave OBD 
in preverjanje 
(Pripravljenost) 
pravilnega delovanja 
sistema OBD v prostem 
teku motorja v skladu s 
priporočili proizvajalca in 
drugimi zahtevami (1). 

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko 
preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

(b) če tega podatka ni 
ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 
temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje 
ravni olja, mora znašati 
vsaj 80 °C ali ustrezati 

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
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normalni temperaturi
obratovanja, če je nižja, 
ali temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, 
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.
(ii) Izpušni sistem se 
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1 7

1.Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.

ali

2. Za sprožitev vsakega 
cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.

0,5 m-1 (6a)

3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, ali pri 
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vozilih z avtomatskimi 
menjalniki hitrost, ki jo 
opredeli proizvajalec, ali 
če ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedal za plin 
do njegove sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 iz Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti. Države članice 
lahko omejijo število 
preskusnih ciklov.
5. Države članice lahko, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila 
opravila preskus, če so 
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njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.

(6a) Homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi v Tabeli 1 Priloge I k Direktivi (ES) št. 
715/2007 ali prvič registrirana ali dana v promet po 1. juliju 2007 (Euro 5).

Or. en

Predlog spremembe 344
Georges Bach

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.2.2 – stolpec 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko. 
Preskus emisij iz izpušne 
cevi je vedno privzeta 
metoda ocenjevanja 
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emisij izpušnih plinov, 
tudi če se uporabi skupaj 
z diagnostiko na vozilu. 

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa opredelitev za preskušanje emisij navaja le, da preverjanje z napravo OBD ni 
ustrezna možnost. Kombinacije naprav za merjenje emisij iz izpušne cevi in naprav za 
skeniranje OBD pokrijejo vse razumne možnosti napak sistemov vozil, povezanih z emisijami.

Predlog spremembe 345
Isabelle Durant

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko 
preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

(b) če tega podatka ni 
ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
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temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje 
ravni olja, mora znašati 
vsaj 80 °C, ali normalno 
temperaturo delovanja, če 
je nižja, temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, pa
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.
(ii) Izpušni sistem se 
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1.1
1.Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.
2. Za sprožitev vsakega 
cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
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goriva.
3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, ali pri 
vozilih z avtomatskimi 
prenosi hitrost, ki jo 
predeli proizvajalec, ali če 
ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedalo za plin 
do njene sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti, ali rezultata 
katerega koli drugega 
statističnega izračuna, ki 
upošteva razpršitev 
meritev. Države članice
lahko omejijo število 
preskusnih ciklov.
5. Države članice lahko, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
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vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila 
opravila preskus, če so 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko 
preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

(b) če tega podatka ni 
ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 
temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje
ravni olja, mora znašati 

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
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vsaj 80 °C ali ustrezati 
normalni temperaturi
obratovanja, če je nižja, 
ali temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, 
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.
(ii) Izpušni sistem se 
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1 7

1.Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.

ali

2. Za sprožitev vsakega 
cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.

0,2 m-1

3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
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dovoda goriva, ali pri 
vozilih z avtomatskimi 
menjalniki hitrost, ki jo 
opredeli proizvajalec, ali 
če ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedal za plin 
do njegove sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 iz Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti. Države članice 
lahko omejijo število
preskusnih ciklov.
5. Države članice lahko, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila 
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opravila preskus, če so 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.
Merjenje ravni NOx in 
delcev z ustrezno 
opremo/ustrezno 
opremljenim 
analizatorjem izpušnih 
plinov, ob uporabi 
obstoječih preskusnih 
metod s prostim 
pospeševanjem.

Raven NOx ali vrednosti 
delcev niso v skladu z 
zahtevami ali presegajo 
ravni, ki jih je navedel 
proizvajalec.

Or. en

Predlog spremembe 346
Markus Ferber

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.2.2 – stolpec 2 – točka a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost (a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost (a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
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pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do prekinitve 
pospeševanja) z ročico 
menjalnika v nevtralnem 
položaju in vključeno 
sklopko. Za vozila, 
opremljena z ustreznimi 
vgrajenimi sistemi za 
diagnostiko na vozilu 
(OBD), se lahko pravilno 
delovanje ugotovi tudi z 
ustreznim odčitavanjem 
naprave. 

Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

Or. de

Predlog spremembe 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Predlog uredbe
Priloga II – postavka 8.2.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko 
preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 

(b) če tega podatka ni 
ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
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čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 
temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje 
ravni olja, mora znašati 
vsaj 80 °C, ali normalno 
temperaturo delovanja, če 
je nižja, temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, pa
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,

(ii) Izpušni sistem se 
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1.1

1.Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.
2. Za sprožitev vsakega 
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cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.
3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, ali pri 
vozilih z avtomatskimi 
prenosi hitrost, ki jo 
predeli proizvajalec, ali če 
ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedalo za plin 
do njene sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti, ali rezultata 
katerega koli drugega 
statističnega izračuna, ki 
upošteva razpršitev 
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meritev. Države članice 
lahko omejijo število 
preskusnih ciklov.
5. Države članice lahko, 
da bi preprečile
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila 
opravila preskus, če so 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.

Predlog spremembe Parlamenta

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

(a) Motnost izpušnega 
plina, ki jo je treba meriti 
med prostim 
pospeševanjem (brez 
obremenitve od prostega 
teka do vrtilne frekvence, 
ki jo dovoljuje regulator) 
z ročico menjalnika v 
nevtralnem položaju in 
vključeno sklopko. Tudi 
če se uporabi skupaj z 
diagnostiko na vozilu, je 
to preskušanje emisij iz 
izpušne cevi privzeta 
metoda ocenjevanja 
emisij izpušnih plinov.

(a) Za vozila, ki so 
prvič registrirana ali dana 
v promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(b) Predhodno ogrevanje 
vozila:

motnost presega raven, 
navedeno na tablici 
proizvajalca na vozilu.

1. Vozila se lahko (b) če tega podatka ni 
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preskušajo brez 
predhodnega ogrevanja, 
čeprav naj se iz varnostnih 
razlogov preveri, ali je 
motor ogret in v 
zadovoljivem mehanskem 
stanju.

ali v zahtevah(1) ni 
dovoljena uporaba 
referenčnih vrednosti,

2. Zahteve za predhodno 
ogrevanje:

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,

(i) Motor je popolnoma 
ogret, na primer 
temperatura motornega 
olja, merjena s tipalom v 
cevi paličice za merjenje 
ravni olja, mora znašati 
vsaj 80 °C ali ustrezati 
normalni temperaturi
obratovanja, če je nižja, 
ali temperatura bloka 
motorja, merjena z ravnijo 
infrardečega sevanja, 
mora biti vsaj 
enakovredna. Če je ta 
meritev zaradi 
konfiguracije vozila 
nepraktična, se lahko 
normalna temperatura 
obratovanja motorja 
ugotavlja na druge načine, 
na primer z delovanjem 
ventilatorja motorja.

za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,

(ii) Izpušni sistem se
očisti z vsaj tremi cikli 
pospeševanja ali z 
enakovredno metodo.

ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1),

(c) Preskusni postopek: 1,5 m-1 7

1. Motor in morebitno 
vgrajeno turbopuhalo 
morata pred začetkom 
vsakega cikla 
pospeševanja doseči 
vrtilno frekvenco prostega 
teka. Pri težkih dizelskih 
motorjih to pomeni, da je 
treba počakati vsaj 10 
sekund po sprostitvi 
pedala za plin.

ali
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2. Za sprožitev vsakega 
cikla pospeševanja se 
mora na pedal za plin 
pritisniti hitro in do konca 
(v manj kakor eni 
sekundi), pedal pa je treba 
držati pritisnjen, vendar 
ne sunkovito, da se doseže 
največji dovod goriva iz 
tlačilke za vbrizgavanje 
goriva.

0,2 m-1

3. V vsakem ciklu 
pospeševanja motor 
doseže število vrtljajev, 
pri katerih se začne zapora 
dovoda goriva, ali pri 
vozilih z avtomatskimi 
prenosi hitrost, ki jo 
predeli proizvajalec, ali če 
ti podatki niso na voljo, 
dve tretjini števila 
vrtljajev, pri katerih se 
začne zapora dovoda 
goriva, preden se sprosti 
pedal za plin. To se lahko 
preveri na primer z 
nadzorovanjem števila 
vrtljajev motorja ali tako, 
da se omogoči, da preteče 
dovolj časa od začetnega 
pritiska na pedalo za plin 
do njene sprostitve, kar 
naj pri vozilih kategorije 1 
in 2 Priloge 1 znaša vsaj 
dve sekundi.
4. Vozila ne opravijo 
preskusa samo, če 
aritmetične srednje 
vrednosti vsaj zadnjih treh 
ciklov pospeševanja 
presegajo mejno vrednost. 
To se lahko izračuna brez 
upoštevanja katere koli 
meritve, ki znatno odstopa 
od izmerjene srednje 
vrednosti. Države članice 
lahko omejijo število 
preskusnih ciklov.
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5. Države članice lahko, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da vozila niso 
opravila preskusa, če 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno 
presegajo mejne vrednosti 
po manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja. Prav 
tako lahko države članice, 
da bi preprečile 
nepotrebno preskušanje, 
ocenijo, da so vozila 
opravila preskus, če so 
njihove izmerjene 
vrednosti znatno pod 
mejnimi vrednostmi po 
manj kakor treh ciklih 
prostega pospeševanja ali 
po ciklih čiščenja.

Or. en

Obrazložitev

Diagnostika na vozilu ni zanesljiv način ocenjevanja emisij, zato je emisije treba preveriti z 
meritvami v izpušni cevi. Za namen natančnih usklajenih rezultatov pregledov po vsej Evropi 
bi bilo treba izbrisati besedilo, ki se nanaša na „statistični izračun, ki upošteva razpršitev 
meritev“.

Predlog spremembe 348
Brian Simpson

Predlog uredbe
Priloga III – postavka 1.8. – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1.8 Zavorna tekočina (a) Prenizka temperatura 
vrenja zavorne tekočine 
ali previsoka vsebnost 
vode

Predlog spremembe Parlamenta

1.8 Zavorna tekočina (a) Prenizka temperatura 
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vrelišča zavorne tekočine.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti natančen pregled zavorne tekočine, da se preprečijo zavajajoči ali celo 
nevarni rezultati. 

Predlog spremembe 349
Brian Simpson

Predlog uredbe
Priloga III – postavka 5.2.2. – točka (e) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

5.2.2. Kolesa (a) Kakršen koli zlom ali 
pomanjkljivost v varjenju.

x

(...)
Predlog spremembe Parlamenta

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

5.2.2. Kolesa (a) Kakršen koli zlom ali 
pomanjkljivost v varjenju.

x

(...)
(e) Kolo ni združljivo s 
pestom

x

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo resna vprašanja glede odgovornosti in varnosti v zvezi z neustreznimi in 
poškodovanimi kolesi, pritrjenimi ne nestandardne osi. Pregledovanje koles, ki se ne skladajo 
s pestom, bi bilo treba obravnavati kot ključno varnostno postavko in jo vključiti na seznam 
postavk, ki jih je treba preveriti med tehničnim pregledom.

Predlog spremembe 350
Debora Serracchiani
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Predlog uredbe
Priloga III – postavka 5.2.3.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

5.2.3. Pnevmatike (a) Velikost pnevmatike, 
nosilnost, oznaka 
homologacije ali razred 
hitrosti ni v skladu z 
zahtevami(1), kar vpliva na 
varnost v cestnem 
prometu.

x

Nezadostna nosilnost ali 
razred hitrosti za dejansko 
uporabo, pnevmatika se 
dotika drugih delov vozil, 
kar ogroža varno vožnjo.

x

(b) Pnevmatike na isti osi 
ali na dvojnih kolesih so 
različne velikosti.

x

(c) Pnevmatike na isti osi 
imajo različno zgradbo 
(radialno/diagonalno).

x

(d) Kakršna koli resna 
poškodba ali zareza v 
pnevmatiki.

x

Kabel je viden ali
poškodovan.

x

(e) Globina žleba profila 
ni v skladu z zahtevami(1).

x

Manj kot 80 % zahtevane 
globine žleba.

x

(f) Pnevmatika se drgne 
ob druge sestavne dele 
(prilagodljive naprave 
proti škropljenju).

x

Pnevmatika se drgne ob 
druge sestavne dele (varna 
vožnja ni ogrožena).

x

(g) Pnevmatike s ponovno 
vrezanimi kanali niso v 
skladu z zahtevami(1).

x

Zaščitna plast kabla je 
poškodovana.

x
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(h) Okvara sistema za 
nadzor tlaka v pnevmatiki 

x

Očitno ne deluje. x
Predlog spremembe Parlamenta

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

5.2.3. Pnevmatike (a) Velikost pnevmatike, 
nosilnost, oznaka 
homologacije ali razred 
hitrosti ni v skladu z 
zahtevami(1), kar vpliva na 
varnost v cestnem 
prometu.

x

Nezadostna nosilnost ali 
razred hitrosti za dejansko 
uporabo, pnevmatika se 
dotika drugih delov vozil, 
kar ogroža varno vožnjo.

x

(b) Pnevmatike na isti osi 
ali na dvojnih kolesih so 
različne velikosti.

x

(c) Pnevmatike na isti osi 
imajo različno zgradbo 
(radialno/diagonalno).

x

(d) Kakršna koli resna 
poškodba ali zareza v 
pnevmatiki.

x

Kordna tkanina je vidna 
ali poškodovana.

x

(e) Indikator 
obrabljenosti žleba 
profila postane viden.

x

Globina žleba profila 
pnevmatike ustreza 
zakonsko predpisani 
mejni vrednosti. Globina 
žleba profila pnevmatike 
manjša od zakonsko 
predpisane mejne 
vrednosti.

x

(f) Pnevmatika se drgne 
ob druge sestavne dele 
(prilagodljive naprave 
proti škropljenju).

x

Pnevmatika se drgne ob x
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druge sestavne dele (varna 
vožnja ni ogrožena).
(g) Pnevmatike s ponovno 
vrezanimi kanali niso v 
skladu z zahtevami(1).

x

Zaščitna plast kordne 
tkanine je poškodovana.

x

(h) Okvara sistema za 
nadzor tlaka v pnevmatiki 
ali pa je tlak v pnevmatiki 
očitno prenizek.

x

Očitno ne deluje. x
(i) Delovni tlak med 
uporabo v eni od 
pnevmatik vozila 
zmanjšan za 20 %, a ne 
nižji od 150 kPa.

x

Tlak v pnevmatiki nižji od 
150 kPa.

x

Or. en

Obrazložitev

Vožnja s pravilno napolnjenimi pnevmatikami izboljša učinkovitost pnevmatik z nizkim 
kotalnim uporom in zmanjša emisije CO2 tudi za 5 g na kilometer. Pnevmatika s tlakom, 
nižjim od 150 kPa, ni le nezanesljiva, temveč je tudi nevarna, saj obstaja tveganje, da 
eksplodira. Vsaka pnevmatika z globino žleba profila, manjšo od zakonsko predpisane, je 
nezakonita in zato na evropskih cestah ne bi smela biti dovoljena. Zato bi bilo to 
pomanjkljivost treba označiti kot nevarno pomanjkljivost. Vsako pnevmatiko z globino žleba 
profila na zakonsko predpisani mejni vrednosti bi bilo treba zamenjati, preden postane 
nevarna, zato bi jo bilo treba označiti kot veliko pomanjkljivost

Predlog spremembe 351
Werner Kuhn

Predlog uredbe
Priloga III – postavka 8.2.1.2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

8.2.1.2 Plinaste emisije (b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 

x



AM\931822SL.doc 45/47 PE508.077v01-00

SL

presegajo
(...)
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
uravnavanje emisij,
– pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,5 %
– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali
– pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %13

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 %
glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);

Predlog spremembe Parlamenta

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

8.2.1.2 plinasto
Izpustne emisije

(b) Ali, če tega 
podatka ni, emisije CO 
presegajo

x

(...)
ii) za vozila z 
naprednim sistemom za 
nadzor emisij,
– pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,5 %
– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %
ali
– pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,3 %13

– pri povečani vrtilni 
frekvenci motorja v 
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prostem teku: 0,2 %
ali
– pri vrtilni 
frekvenci motorja v 
prostem teku: 0,2 % (6a)

– pri povečani 
vrtilni frekvenci motorja 
v prostem teku: 0,1 % (6a)

glede na datum prve 
registracije ali uporabe, 
določen v zahtevah(1);

(6a) Homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi v Tabeli 1 Priloge I k Direktivi (ES) št. 
715/2007 ali prvič registrirana ali dana v promet po 1. juliju 2007 (Euro 5).

Or. en

Predlog spremembe 352
Werner Kuhn

Predlog uredbe
Priloga III – postavka 8.2.2.2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

8.2.2.2 Motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

če tega podatka ni ali v 
zahtevah(1) ni dovoljena 
uporaba referenčnih 
vrednosti,

x

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,
za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1), 
1,5 m-1.14
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Predlog spremembe Parlamenta

Ma
njše

Vel
ike

Nev
arn
e

8.2.2.2 motnost
Vozila, registrirana ali 
dana v promet pred 1. 
januarjem 1980, so 
izvzeta iz teh zahtev.

če tega podatka ni ali v 
zahtevah(1) ni dovoljena 
uporaba referenčnih 
vrednosti,

x

za sesalne dizelske 
motorje: 2,5 m-1 ,
za tlačno polnjene motorje 
s turbopuhalom: 3,0 m-1 ,
ali za vozila, določena v 
zahtevah(1) ali prvič 
registrirana ali dana v 
promet po datumu, 
navedenem v zahtevah(1), 
1.5 m-1.14

ali
0,5 m-1 (6a)

(6a) Homologirana v skladu z mejnimi vrednostmi v Tabeli 1 Priloge I k Direktivi (ES) št. 
715/2007 ali prvič registrirana ali dana v promet po 1. juliju 2007 (Euro 5).

Or. en

Predlog spremembe 353
Debora Serracchiani

Predlog uredbe
Priloga V – del 1 – točka 15 – alinea 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- merilnik tlaka za merjenje tlaka v 
pnevmatikah;

Or. en

Obrazložitev

Za merjenje tlaka v pnevmatikah je potreben merilnik tlaka.


