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Ändringsförslag 325
Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Bilaga I – del 5 – punkt 5.3 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Rekommenderat däcktryck

Or. en

Motivering

Uppgiften finns på fordonets identifieringsskylt, liksom i fordonets instruktionsbok. Detta 
kommer att vara det värde som inspektörerna använder för att avgöra om däcktrycket är 
korrekt.

Ändringsförslag 326
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1.8.

Kommissionens förslag

1.8 Bromsvätska Mätning av kokpunkt 
eller vatteninnehåll

(a) Bromsvätskans 
kokpunkt är för låg eller 
vatteninnehållet för högt

(b) Bromsvätskan är 
förorenad.

(c) Otillräcklig mängd 
bromsvätska.

 Parlamentets ändringsförslag

utgår

Or. de

Motivering

För bromsvätska finns det hittills ingen lämplig provningsmetod och därför bör denna 
provning inte införas.
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Ändringsförslag 327
Brian Simpson

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1.8. – led a

Kommissionens förslag

1.8 Bromsvätska Mätning av kokpunkt eller 
vatteninnehåll

(a) Bromsvätskans 
kokpunkt är för låg eller 
vatteninnehållet för högt

 Parlamentets ändringsförslag

1.8 Bromsvätska Mätning av kokpunkt eller 
vatteninnehåll

(a) Bromsvätskans 
kokpunkt är för låg

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa en korrekt provning av bromsvätskan för att undvika missvisande 
eller till och med farliga resultat.

Ändringsförslag 328
Fiona Hall

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.3. – led a

Kommissionens förslag

3.3. Backspeglar eller 
annan backanordning

Visuell kontroll. (a) Spegel eller annan 
anordning saknas eller är 
inte monterad enligt 
kraven(1).

 Parlamentets ändringsförslag

3.3. Backspeglar eller 
annan backanordning

Visuell kontroll. (a) Spegel eller annan 
anordning saknas eller är 
inte monterad enligt 
kraven(1), inklusive de 
krav som anges i direktiv 
2007/38/EG om 
eftermontering av speglar 
på tunga fordon 
registrerade i 
gemenskapen.
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Or. en

Motivering

I sin rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av direktiv 2007/38/EG om 
eftermontering av speglar på tunga fordon registrerade i gemenskapen angav kommissionen 
att de flesta medlemsstaterna inte hade några detaljerade uppgifter om hur många fordon 
som inte klarade trafiksäkerhetsprovningen på grund av att de inte uppfyllde kraven på 
eftermontering. Kraven på eftermontering är dock avgörande för trafiksäkerheten och bör 
ingå i provningen.

Ändringsförslag 329
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.1.2.

Kommissionens förslag

4.1.2. Inställning Fastställ den horisontella 
inriktningen av varje 
strålkastare vid halvljus 
med hjälp av en anordning 
för strålkastarinställning 
eller skärm.

Strålkastarens inställning 
är inte inom de gränser 
som fastställs i kraven(1).

 Parlamentets ändringsförslag

4.1.2. Inställning Fastställ den horisontella 
och vertikala inriktningen 
av varje strålkastare vid 
halvljus med hjälp av en 
anordning för 
strålkastarinställning och 
en elektronisk 
kontrollanordning för att 
prova den dynamiska 
funktionen där så är 
relevant.

(a) Strålkastarens 
inställning är inte inom de 
gränser som fastställs i 
kraven(1).

(b) Kontrollera 
inställningen och 
strålkastarsystemets 
dynamiska funktion.

Or. en
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Ändringsförslag 330
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.1.3.

Kommissionens förslag

4.1.3. Av- och påslagning Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering.

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven(1) (antal 
strålkastare som tänds 
samtidigt) 

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

 Parlamentets ändringsförslag

4.1.3. Av- och påslagning Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering och, om så 
är lämpligt, med hjälp av 
en elektronisk 
kontrollanordning.

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven(1) (antal 
strålkastare som tänds 
samtidigt) 

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

Or. en

Ändringsförslag 331
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.1.5.

Kommissionens förslag

4.1.5. Inställnings-
anordning (där sådan är 
obligatorisk) 

Visuell kontroll och om 
möjligt kontroll genom 
manövrering.

(a) Anordningen fungerar 
inte.

(b) Manuell anordning 
kan inte manövreras från 
förarplatsen.
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 Parlamentets ändringsförslag

4.1.5. Inställnings-
anordning (där sådan är 
obligatorisk) 

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering och, om så 
är lämpligt, med hjälp av 
en elektronisk 
kontrollanordning.

(a) Anordningen fungerar 
inte.

(b) Manuell anordning 
kan inte manövreras från 
förarplatsen.

Or. en

Ändringsförslag 332
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.3.2.

Kommissionens förslag

4.3.2. Av- och påslagning Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering.

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven(1).

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

 Parlamentets ändringsförslag

4.3.2. Av- och påslagning 
av nödbromsljus

Visuell kontroll och 
kontroll genom 
manövrering med hjälp av 
en elektronisk 
kontrollanordning för att 
variera ingångsvärdet för 
bromspedalsensorn och 
undersöka 
nödbromsljusets funktion 
genom observation. 

(a) Omkopplarens 
funktion överensstämmer 
inte med kraven(1).

(b) Manöverorganet 
fungerar bristfälligt.

(c) Nödbromsljuset 
fungerar inte alls eller 
inte helt korrekt.
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Or. en

Ändringsförslag 333
Bogusław Liberadzki

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.5.2.

Kommissionens förslag

4.5.2 Inställning (X) Kontroll genom 
manövrering och med 
hjälp av en anordning för 
strålkastarinställning

Främre dimljusets 
horisontella inställning 
felaktig när ljusmönstret 
har en ljus/mörker-gräns.

 Parlamentets ändringsförslag

4.5.2 Inställning (X) Kontroll genom 
manövrering och med 
hjälp av en anordning för 
strålkastarinställning

Främre dimljusets 
horisontella och vertikala
inställning felaktig när 
ljusmönstret har en 
ljus/mörker-gräns.

Or. en

Ändringsförslag 334
Brian Simpson

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5.2.2. – led e (nytt)

Kommissionens förslag

5.2.2. Hjul Visuell kontroll av båda 
sidorna på alla hjul med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning.

(a) Brottskada eller 
felaktig svetsning

(...)

 Parlamentets ändringsförslag

5.2.2. Hjul Visuell kontroll av båda 
sidorna på alla hjul med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning.

(a) Brottskada eller 
felaktig svetsning

(...)
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(e) Hjul passar inte med 
hjulhus

Or. en

Motivering

Det finns allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem förknippade med undermåliga eller 
skadade hjul, där hjul monteras på hjulaxlar av icke-standardtyp. Provning av hjul som inte 
passar med hjulhuset bör betraktas som avgörande för säkerheten och därför tas med på 
förteckningen över de punkter som ska provas vid en trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 335
Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5.2.3. – kolumn 2

Kommissionens förslag

5.2.3. Däck Visuell kontroll av hela 
däcket, antingen genom 
att rotera hjulet upplyft 
från marken och med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning, eller genom 
att rulla fordonet fram och 
tillbaka över en 
smörjgrop. 

 Parlamentets ändringsförslag

5.2.3. Däck Visuell kontroll av hela 
däcket, antingen genom 
att rotera hjulet upplyft 
från marken och med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning, eller genom 
att rulla fordonet fram och 
tillbaka över en 
smörjgrop. 

Användning av 
lufttrycksmätare för att 
mäta däcktrycket och 
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jämföra det med de 
värden som anges av 
tillverkaren.

Or. en

Motivering

Däcktrycket kan inte mätas utan lufttrycksmätare. Inspektören måste jämföra om däcktrycket 
stämmer överens med fordonstillverkarens rekommendationer.

Ändringsförslag 336
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5.3.2. – kolumn 2

Kommissionens förslag

5.3.2 Stötdämpare Visuell kontroll med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning, eller med 
hjälp av särskild 
utrustning om sådan 
finns.

 Parlamentets ändringsförslag

5.3.2 Stötdämpare Visuell kontroll med 
fordonet över en 
smörjgrop eller på en 
lyftanordning.

Or. de

Ändringsförslag 337
Markus Ferber

Förslag till förordning
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Bilaga II – punkt 5.3.2.1 – led b

Kommissionens förslag

b) Angivna minimivärden 
uppnås ej.

 Parlamentets ändringsförslag

b) Angivna minimivärden 
uppnås ej. (fotnot)

(fotnot) markerar de 
förhållanden som avser 
fordonets skick och 
lämplighet att användas i 
trafiken men som inte 
betraktas som väsentliga 
vid 
trafiksäkerhetsprovning.

Or. de

Ändringsförslag 338
Markus Ferber

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 7.11 – kolumn 1

Kommissionens förslag

7.11 Vägmätare om sådan 
finns

 Parlamentets ändringsförslag

7.11 Vägmätare om sådan 
finns 
(fotnot)

(fotnot) markerar de 
förhållanden som avser 
fordonets skick och 
lämplighet att användas i 
trafiken men som inte 
betraktas som väsentliga 
vid 
trafiksäkerhetsprovning.

Or. de
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Ändringsförslag 339
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.1.2

Kommissionens förslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). För fordon 
utrustade med lämpliga 
omborddiagnossystem 
kan funktionen hos 
utsläppssystemet 
alternativt kontrolleras 
genom att OBD-
anordningen läses av på 
lämpligt sätt och 
samtidigt kan kontroll ske 
av OBD-systemets 
funktion, i stället för 
utsläppsmätningar vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

(a) Gasutsläppen 
överskrider de nivåer som 
angetts av tillverkaren; 

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

i) För fordon som inte har 
ett avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– 4,5 % eller

– 3.5%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).
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ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0.5%

– vid hög tomgång: 0.3%

eller 

– vid tomgång: 0.3%6

– vid hög tomgång: 0.2%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

(c) Lambda ligger utanför 
intervallet 1± 0,03 eller är 
ej i enlighet med 
tillverkarens 
specifikationer

(d) OBD-avläsningen 
indikerar allvarligt fel

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1) och, för fordon 
utrustade med OBD-
anordning enligt 
kraven(1), avläsning av 
OBD-information och 
kontroll (beredskap) av 
att OBD-anordningen 
fungerar korrekt vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer och 
andra krav(1).

(a) Gasutsläppen 
överskrider de nivåer som 
angetts av tillverkaren; 

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

i) För fordon som inte har 
ett avancerat 
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utsläppsbegränsande 
system,

– 4,5 % eller

– 3.5%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0.5%

– vid hög tomgång: 0.3%

eller 

– vid tomgång: 0.3%6

– vid hög tomgång: 0.2%

eller

– vid tomgång: 0,2 % (6a)

– vid hög tomgång: 
0,1 % (6a)

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

(c) Lambda ligger utanför 
intervallet 1± 0,03 eller är 
ej i enlighet med 
tillverkarens 
specifikationer

(d) OBD-avläsningen 
indikerar allvarligt fel

(6a) Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 
715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 
(Euro 5).

Or. en
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Ändringsförslag 340
Georges Bach

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.1.2 – kolumn 2

Kommissionens förslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). För fordon
utrustade med lämpliga 
omborddiagnossystem 
kan funktionen hos 
utsläppssystemet 
alternativt kontrolleras 
genom att OBD-
anordningen läses av på 
lämpligt sätt och 
samtidigt kan kontroll ske 
av OBD-systemets 
funktion, i stället för 
utsläppsmätningar vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven och, för fordon 
utrustade med OBD-
anordning enligt kraven,
avläsning av 
OBD-information och 
kontroll av att 
OBD-anordningen 
fungerar korrekt vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer och 
andra krav(1). Provning 
av utsläpp från 
avgasröret ska alltid vara 
grundmetoden för att 
kontrollera 
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avgasutsläppen, också om 
den kombineras med 
OBD.

Or. en

Motivering

Den befintliga definitionen på utsläppsprovning, där endast OBD-avläsning anges, är 
olämplig. Kombinationer av mätanordningar för utsläpp från avgasröret och verktyg för 
OBD-avläsning täcker alla typer av rimliga brister i fordonets utsläppssystem.

Ändringsförslag 341
Isabelle Durant

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.1.2

Kommissionens förslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). För fordon 
utrustade med lämpliga 
omborddiagnossystem 
kan funktionen hos 
utsläppssystemet 
alternativt kontrolleras 
genom att OBD-
anordningen läses av på 
lämpligt sätt och 
samtidigt kan kontroll ske
av OBD-systemets 
funktion, i stället för 
utsläppsmätningar vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

(a) Gasutsläppen 
överskrider de nivåer som 
angetts av tillverkaren; 

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

i) För fordon som inte har 
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ett avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– 4,5 % eller

– 3.5%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0.5%

– vid hög tomgång: 0.3%

eller 

– vid tomgång: 0.3%6

– vid hög tomgång: 0.2%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

(c) Lambda ligger utanför 
intervallet 1± 0,03 eller är 
ej i enlighet med 
tillverkarens 
specifikationer

(d) OBD-avläsningen 
indikerar allvarligt fel

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). Dessutom, för 
fordon utrustade med 
lämpliga 
omborddiagnossystem, 
kontroll av OBD-
systemets funktion, i 
stället för 

(a) Gasutsläppen 
överskrider de nivåer som 
angetts av tillverkaren; 
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utsläppsmätningar i 
enlighet med tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

Mätning av 
kväveoxidnivåerna 
genom befintliga 
provningsmetoder för 
utsläpp från avgasröret, 
med hjälp av lämplig 
utrustning/en lämpligt 
utrustad avgasanalysator.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

i) För fordon som inte har 
ett avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– 4,5 % eller

– 3.5%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0.5%

– vid hög tomgång: 0.3%

eller 

– vid tomgång: 0.3%6

– vid hög tomgång: 0.2%

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

(c) Lambda ligger utanför 
intervallet 1± 0,03 eller är 
ej i enlighet med 
tillverkarens 
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specifikationer

(d) OBD-avläsningen 
indikerar allvarligt fel vid 
tomgångshastighet.

Kväveoxidnivån 
motsvarar inte kraven 
eller överskrider de 
specifika nivåer som 
tillverkaren angett.

Or. en

Ändringsförslag 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.1.2 – kolumn 2

Kommissionens förslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). För fordon 
utrustade med lämpliga 
omborddiagnossystem kan 
funktionen hos 
utsläppssystemet 
alternativt kontrolleras 
genom att OBD-
anordningen läses av på 
lämpligt sätt och samtidigt 
kan kontroll ske av OBD-
systemets funktion, i 
stället för 
utsläppsmätningar vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

Mätning med hjälp av en 
avgasanalysator enligt 
kraven(1). Också om den 
kombineras med OBD 
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ska denna provning av 
utsläpp från avgasröret 
vara grundmetoden för 
att kontrollera 
avgasutsläppen. För 
fordon utrustade med 
lämpliga 
omborddiagnossystem kan 
funktionen hos 
utsläppssystemet 
kontrolleras genom att 
OBD-anordningen läses 
av på lämpligt sätt och 
samtidigt kan kontroll ske 
av OBD-systemets 
funktion, i stället för 
utsläppsmätningar vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer för 
uppvärmning och andra 
krav(1).

Or. en

Motivering

OBD är inte någon garanterad metod för utsläppskontroll. Därför måste utsläppen 
kontrolleras genom mätning vid avgasröret.

Ändringsförslag 343
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven.
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(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven(1) inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 
arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 
att kylfläkten går igång.

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som 
identifierats i kraven eller 
som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven:.,

(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1 7

Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
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påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

2. För att påbörja varje fri
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal 
insprutning från 
insprutningspumpen.

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
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bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet eller att 
man använder resultatet 
av någon annan statistisk 
beräkning som tar hänsyn 
till spridningen hos 
mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt och, 
för fordon utrustade med 
OBD-anordning enligt 
kraven(1), avläsning av 
OBD-information och 
kontroll (beredskap) av 
att OBD-anordningen 

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven(1).
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fungerar korrekt vid 
tomgång i enlighet med 
tillverkarens 
rekommendationer och 
andra krav(1).
(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven(1) inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 
arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 
att kylfläkten går igång.

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):.,
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(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1 7

Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

eller

2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal
insprutning från 
insprutningspumpen.

0,5 m-1 (6a).

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
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genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet eller att 
man använder resultatet 
av någon annan statistisk 
beräkning som tar hänsyn 
till spridningen hos 
mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.

(6a) Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 
715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Ändringsförslag 344
Georges Bach

Förslag till förordning
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Bilaga II – punkt 8.2.2.2 – kolumn 2 – led a

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt. 
Provning av utsläpp från 
avgasröret ska alltid vara 
grundmetoden för att 
kontrollera 
avgasutsläppen, också om 
den kombineras med 
OBD. 

Or. en

Motivering

Den befintliga definitionen på utsläppsprovning, där endast OBD-avläsning anges, är 
olämplig. Kombinationer av mätanordningar för utsläpp från avgasröret och verktyg för 
OBD-avläsning täcker alla typer av rimliga brister i fordonets utsläppssystem.

Ändringsförslag 345
Isabelle Durant

Förslag till förordning
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Bilaga II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven(1).

(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven(1) inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 
arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,
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att kylfläkten går igång.

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):.,

(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1

1. Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal 
insprutning från 
insprutningspumpen.

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
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släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet eller att 
man använder resultatet 
av någon annan statistisk 
beräkning som tar 
hänsyn till spridningen 
hos mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades (a) Avgasernas röktäthet (a) För fordon som 
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eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven(1).

(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven inte medger att 
referensvärden används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 
arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 
att kylfläkten går igång.

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
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gången efter det datum 
som anges i kraven(1):.,

(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1 7

1. Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

eller

2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal 
insprutning från 
insprutningspumpen.

0,2 m-1

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
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underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.

Mätning av 
kväveoxidnivåer och 
partikelvärden genom 
befintliga 
provningsmetoder för fri 
acceleration, med hjälp 
av lämplig utrustning/en 
lämpligt utrustad 
avgasanalysator.

Kväveoxidnivån eller 
partikelvärdena 
motsvarar inte kraven 
eller överskrider de 
specifika nivåer som 
tillverkaren angett.

Or. en

Ändringsförslag 346
Markus Ferber
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.2.2 – kolumn 2 – led a

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet (a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

 Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet (a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt. För 
fordon utrustade med 
lämpliga 
omborddiagnossystem 
kan funktionen hos 
utsläppssystemet 
alternativt kontrolleras 
genom att OBD-
anordningen läses av på 
lämpligt sätt. 

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

Or. de

Ändringsförslag 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák
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Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 8.2.2.2

Kommissionens förslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven(1).

(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde 
inte finns att tillgå eller 
om kraven(1) inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 
denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,
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arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 
att kylfläkten går igång.

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):.,

(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1

1. Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal 
insprutning från 
insprutningspumpen.

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första 
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tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet eller att 
man använder resultatet 
av någon annan statistisk 
beräkning som tar 
hänsyn till spridningen 
hos mätningarna. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.
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 Parlamentets ändringsförslag

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

(a) Avgasernas röktäthet 
ska mätas vid fri 
acceleration (utan 
belastning och från 
tomgång till 
maximivarvtal) med 
växeln i friläge och 
kopplingen nedtryckt. 
Också om den 
kombineras med OBD 
ska denna provning av 
utsläpp från avgasröret 
vara grundmetoden för 
att kontrollera 
avgasutsläppen.

(a) För fordon som 
registrerats eller tagits i 
bruk för första gången 
efter det datum som anges 
i kraven(1).

(b) Konditionering av 
fordon:

Röktätheten överstiger 
den nivå som anges på 
fordonets tillverkarskylt.

1. Provningar får utföras 
på fordon utan 
konditionering. Av 
säkerhetsskäl är det dock 
lämpligt att kontrollera att 
motorn är varm och i 
tillfredsställande 
mekaniskt skick.

(b) Om ett sådant värde
inte finns att tillgå eller 
om kraven(1) inte medger 
att referensvärden 
används:

2. Krav på konditionering: för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

(i) Motorn ska ha uppnått 
arbetstemperatur, vilket 
t.ex. innebär att 
temperaturen på 
motoroljan som mäts med 
en oljemätsticka ska vara 
minst 80 °C eller 
motsvara normal 
arbetstemperatur om den 
är lägre, eller att 
motorblocktemperaturen, 
mätt som nivå på den 
infraröda strålningen, ska 
vara minst lika hög. Om 

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,
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denna mätmetod är 
opraktisk på grund av 
fordonets konstruktion ska 
motorns normala 
arbetstemperatur uppnås 
på annat sätt, t.ex. genom 
att kylfläkten går igång.

(ii) Avgassystemet ska 
rensas genom minst tre 
fria accelerationscykler 
eller motsvarande metod.

eller, för fordon som
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):.,

(c) Provningsförfarande: 1,5 m-1

1. Motorn och eventuellt 
turboaggregat ska gå på 
tomgång innan varje fri 
accelerationscykel 
påbörjas. För tunga 
dieseldrivna fordon 
innebär detta minst 10 
sekunder efter det att 
gaspedalen släppts upp.

eller

2. För att påbörja varje fri 
accelerationscykel ska 
gaspedalen snabbt (dvs. 
på mindre än en sekund) 
och i en rörelse, men inte 
häftigt, tryckas i botten för 
att uppnå maximal 
insprutning från 
insprutningspumpen.

0,2 m-1

3. Under varje fri 
accelerationscykel och 
innan gaspedalen släpps 
upp ska motorn komma 
upp i maximivarvtal eller, 
när det gäller 
automatväxlade fordon, 
det varvtal som anges av 
tillverkaren eller, om 
dessa uppgifter inte finns 
att tillgå, två tredjedelar 
av maximivarvtalet. Detta 
kan kontrolleras t.ex. med 
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hjälp av motorvarvet eller 
genom att man låter 
tillräckligt lång tid förflyta 
mellan den första 
tryckningen på gaspedalen 
och det ögonblick den 
släpps upp, vilket för 
fordon i kategorierna 1 
och 2 i bilaga I bör vara 
minst två sekunder.

4. Fordon får endast 
underkännas om det 
aritmetiska medelvärdet 
från minst tre av de senast 
genomförda 
accelerationscyklerna 
överskrider gränsvärdet. 
Medelvärdet kan räknas 
fram genom att man 
bortser från de mätningar 
som i hög grad avviker 
från medelvärdet. 
Medlemsstaterna får 
begränsa antalet 
provningscykler.

5. För att undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
underkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket högre 
än gränsvärdet. För att 
likaså undvika onödiga 
provningar får 
medlemsstaterna 
godkänna fordon om 
värdena efter mindre än 
tre fria accelerationscykler 
eller efter rensningscykeln 
ovan ligger mycket lägre 
än gränsvärdet.

Or. en
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Motivering

OBD är inte någon garanterad metod för utsläppskontroll. Därför måste utsläppen 
kontrolleras genom mätning vid avgasröret. I syfte att uppnå en korrekt harmonisering av 
provningarna i hela Europa bör texten ”eller att man använder resultatet av någon annan 
statistisk beräkning som tar hänsyn till spridningen hos mätningarna” utgå.

Ändringsförslag 348
Brian Simpson

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 1.8. – led a

Kommissionens förslag

Bromsvätska (a) Bromsvätskans 
kokpunkt är för låg eller 
vatteninnehållet för högt

 Parlamentets ändringsförslag

Bromsvätska (a) Bromsvätskans 
kokpunkt är för låg

Or. en

Motivering

Det är viktigt att säkerställa en korrekt provning av bromsvätskan för att undvika missvisande 
eller till och med farliga resultat.

Ändringsförslag 349
Brian Simpson

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5.2.2. – led e (nytt)

Kommissionens förslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

5.2.2. Hjul (a) Brottskada eller 
felaktig svetsning

x

(...)

 Parlamentets ändringsförslag

Min Stör Farl
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dre re iga

5.2.2. Hjul (a) Brottskada eller 
felaktig svetsning

x

(...)

(e) Hjul passar inte med 
hjulhus

x

Or. en

Motivering

Det finns allvarliga ansvars- och säkerhetsproblem förknippade med undermåliga eller 
skadade hjul, där hjul monteras på hjulaxlar av icke-standardtyp. Provning av hjul som inte 
passar med hjulhuset bör betraktas som avgörande för säkerheten och därför tas med på 
listan över saker som ska kontrolleras vid en trafiksäkerhetsprovning.

Ändringsförslag 350
Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 5.2.3.

Kommissionens förslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

5.2.3. Däck (a) Däckets storlek, 
bärförmåga, 
typgodkännandemärke 
eller hastighetsklass 
överensstämmer inte med 
kraven(1) och påverkar 
trafiksäkerheten

x

Otillräcklig bärförmåga 
eller hastighetsklass för 
avsedd användning, 
däcken vidrör andra 
fordonsdelar vilket 
innebär risk vid körning.

x

(b) Olika storlek på däck 
på samma axel eller på 
dubbelmonterade hjul.

x
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(c) Olika konstruktion 
(radial/korsskikt) på däck 
på samma axel).

x

(d) Allvarliga skador eller 
skåror på däck.

x

Kord synligt eller skadat. x

(e) Däckets mönsterdjup 
överensstämmer inte med 
kraven.(1)

x

Mindre än 80 % av 
godkänt mönsterdjup.

x

(f) Däcken vidrör andra 
komponenter (flexibla 
stänkskyddsanordningar).

x

Däcken vidrör andra 
komponenter (ej risk vid 
körning).

x

(g) Mönsterskurna däck 
överensstämmer inte med 
kraven(1).

x

Skyddslager för kord 
påverkat.

x

(h) Övervakningssystem 
för lufttryck är felaktigt 

x

Uppenbarligen ur funktion x

 Parlamentets ändringsförslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

5.2.3. Däck (a) Däckets storlek, 
bärförmåga, 
typgodkännandemärke 
eller hastighetsklass 
överensstämmer inte med 
kraven(1) och påverkar 
trafiksäkerheten

x

Otillräcklig bärförmåga 
eller hastighetsklass för 
avsedd användning, 
däcken vidrör andra 
fordonsdelar vilket 

x
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innebär risk vid körning.

(b) Olika storlek på däck 
på samma axel eller på 
dubbelmonterade hjul.

x

(c) Olika konstruktion 
(radial/korsskikt) på däck 
på samma axel).

x

(d) Allvarliga skador eller 
skåror på däck.

x

Kord synligt eller skadat. x

(e) Indikator för slitage 
av däckmönster syns.

x

Däck på gränsen till 
lagligt mönsterdjup. Däck 
under lagligt 
mönsterdjup.

x

(f) Däcken vidrör andra 
komponenter (flexibla 
stänkskyddsanordningar).

x

Däcken vidrör andra 
komponenter (ej risk vid 
körning).

x

(g) Mönsterskurna däck 
överensstämmer inte med 
kraven(1).

x

Skyddslager för kord 
påverkat.

x

(h) Övervakningssystemet 
för ringtryck är felaktigt 
eller däcket är uppenbart 
inte tillräckligt pumpat

x

Uppenbarligen ur funktion x

(i) Trycket i något av 
fordonets däck vid 
körning har minskat med 
20 procent, men ligger 
inte under 150 kPa.

x

Däcktrycket ligger under 
150 kPa.

x

Or. en
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Motivering

Att köra med korrekt däcktryck ökar effektiviteten hos däck med lågt rullmotstånd och 
minskar utsläppen av koldioxid med så mycket som 5 g per kilometer. Ett däcktryck under 
150 kPa är inte bara osäkert utan direkt farligt eftersom däcket kan explodera. Ett däck med 
lägre mönsterdjup än vad lagen kräver är olagligt och bör därför inte tillåtas på de 
europeiska vägarna. Det är anledningen till att denna brist betecknas som farlig. Ett däck 
som ligger på gränsen till lagligt mönsterdjup bör bytas innan det blir farligt, och denna brist 
bör därför betecknas som större.

Ändringsförslag 351
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8.2.1.2 – led b

Kommissionens förslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

8.2.1.2 Gasformiga
utsläpp

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

x

(...)

ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0,5 %

– vid hög tomgång: 0,3 %

eller

– vid tomgång: 0,3 %

– vid hög tomgång: 0,2 %

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

 Parlamentets ändringsförslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga
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8.2.1.2 Gasformiga 
utsläpp

(b) Om ett sådant värde 
inte finns tillgängligt 
gäller följande för 
koldioxidutsläpp,

x

(...)

ii) För fordon som har ett 
avancerat 
utsläppsbegränsande 
system,

– vid tomgång: 0,5 %

– vid hög tomgång: 0,3 %

eller

– vid tomgång: 0,3 %

– vid hög tomgång: 0,2 %

eller

– vid tomgång: 0,2 % (6a)

– vid hög tomgång: 0,1 % 
(6a)

enligt den tidpunkt då 
fordonet registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången enligt vad som 
angetts i kraven(1).

(6a) Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 
715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 
(Euro 5).

Or. en

Ändringsförslag 352
Werner Kuhn

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 8.2.2.2 – led b

Kommissionens förslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades Om ett sådant värde inte x
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eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

finns att tillgå eller om 
kraven(1) inte medger att 
referensvärden används:

för insugningsmotorer: 
2,5 m-1,

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):., 

1.5 m-1.

 Parlamentets ändringsförslag

Min
dre

Stör
re

Farl
iga

8.2.2.2 Röktäthet

Fordon som registrerades 
eller togs i bruk före den 1 
januari 1980 är befriade 
från dessa krav.

Om ett sådant värde inte 
finns att tillgå eller om 
kraven(1) inte medger att 
referensvärden används:

x

för insugningsmotorer:
2,5 m-1,

för turboladdade motorer: 
3,0 m-1,

eller, för fordon som 
identifierats i kraven(1)

eller som registrerats eller 
tagits i bruk för första 
gången efter det datum 
som anges i kraven(1):., 

1.5 m-1

eller

0,5 m-1 (6a)

(6a) Typgodkänd i enlighet med gränsvärdena i tabell 1 i bilaga I till förordning (EG) nr 
715/2007 eller för första gången registrerad eller tagen i bruk efter den 1 juli 2007 
(Euro 5).

Or. en
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Ändringsförslag 353
Debora Serracchiani

Förslag till förordning
Bilaga V – del 1 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

15a) En lufttrycksmätare för mätning av 
däcktryck.

Or. en

Motivering

En lufttrycksmätare behövs för att mäta däcktryck.


