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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2000/30/
ES
ze dne 6. června 2000
o

silničních

technických
kontrolách
užitkových
provozovaných ve Společenství

vozidel

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení evropského společenství, a zejména
na čl. 71 odst. 1 písm. c) a d) této smlouvy,
s ohledem na návrh Komise (1),
s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru (2),
po konzultaci s Výborem regionů,
v souladu s postupem podle článku 251 Smlouvy (3),
vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Růst provozu na pozemních komunikacích staví před všechny
členské státy stejné významé otázky spojené s bezpečností
a ochranou životního prostředí.

(2)

Je v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
ochrany životního prostředí a spravedlivé hospodářské soutěže,
aby užitková vozidla byla používána, pouze pokud jsou udržována na vysokém stupni technické způsobilosti.

(3)

Na základě směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných
vozidel (4) procházejí užitková vozidla každý rok technickou
kontrolou u schváleného subjektu.

(4)

Článek 4 směrnice 94/12/ES (5) stanoví komplexní přístup
k otázkám efektivnosti nákladů u opatření ke snížení znečištění
životního prostředí způsobeného silniční dopravou. Tento přístup
byl zahrnut v evropském programu „Auto-ropa I“, který poskytl
objektivní zhodnocení všech nejúčinnějších opatření v oblasti
vozidlové techniky, kvality pohonných hmot, kontroly a údržby
vozidel a netechnických opatření ke snížení emisí ze silniční
dopravy.

(1) Úř. věst. C 190, 18.6.1998, s. 10 a Úř. věst. C 116E, 26.4.2000, s. 7.
(2) Úř. věst. C 407, 28.12.1998, s. 112.
(3) Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 9. února 1999 (Úř. věst. C 150,
28.5.1999, s. 27), společný postoj Rady ze dne 2. prosince 1999 (Úř. věst.
C 29, 1. 2. 2000, s. 1) a rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 14. března
2000 (dosud nevyhlášené v Úředním věstníku). Rozhodnutí rady ze dne 13.
dubna 2000.
(4) Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Komise 1999/52/
ES (Úř. věst. L 142, 5.6.1999, s. 26).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23. března 1994
o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o
změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 42).
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(5)

Vzhledem k tomuto přístupu přijaly Evropský parlament a Rada
směrnici 98/70/ES (1) zaměřenou na zlepšení kvality pohonných
hmot, a s ohledem na stanovení přísnějších mezních hodnot emisí
přijaly směrnici 98/69/ES (2) pro osobní motorová vozidla a lehká
užitková vozidla a směrnici 1999/96/ES (3) pro těžká nákladní
vozidla.

(6)

Tato směrnice je součástí téhož přístupu, avšak z hlediska
ochrany životního prostředí se jeví jako účinnější nezpřísňovat
v této fázi předpisy pro technické prohlídky stanovené ve směrnici 96/96/ES, ale zavést silniční technické kontroly k zajištění
uplatňování uvedené směrnice v průběhu celého roku.

(7)

Pravidelné roční technické prohlídky nedávají totiž dostatečnou
záruku, že tato užitková vozidla odpovídají technickým předpisům v průběhu celého roku.

(8)

Účinné provádění dodatečných cílených silničních technických
kontrol je významným a nákladově efektivním opatřením
k ověřování stavu údržby užitkových vozidel v provozu na
pozemních komunikacích.

(9)

Silniční technické kontroly by měly být prováděny bez diskriminace na základě státní příslušnosti řidiče nebo země registrace
užitkového vozidla nebo země, v níž je uvedeno do provozu.

(10)

Metoda výběru užitkových vozidel ke kontrole má být založena
na cíleném přístupu se zvláštním zřetelem k určení vozidel, která
se jeví jako špatně udržovaná, a tím se zároveň zvýší účinnost
úředních kontrol a minimalizují se náklady a zdržení řidičů
a provozovatelů.

(11)

V případě vážných nedostatků a závad na kontrolovaném vozidle
musí být možné požádat příslušné orgány členského státu, ve
kterém je vozidlo registrováno nebo ve kterém bylo uvedeno
do provozu, aby přijaly vhodná opatření a uvědomily žádající
členský stát o případných následných opatřeních, která přijmou.

(12)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice budou přijata
v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června
1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených
Komisi (4).

(13)

V souladu se zásadami subsidiarity a proporcionality uvedenými
v článku 5 Smlouvy nemůže být cílů zamýšlených opatření, tj.
zavedení systému silničních technických kontrol užitkových
vozidel provozovaných na území Společenství, uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu těchto,
jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, přičemž tato
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je k tomuto účelu
nezbytné,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI
(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998
o jakosti benzinu a motorové nafty a o změně směrnice Rady 93/12/EHS
(Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13. října 1998
o opatřeních proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel a o
změně směrnice 70/220/EHS (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13. prosince
1999 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření
proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových
motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným
plynem a o změně směrnice Rady 88/77/EHS (Úř. věst. L 44, 16.2.2000,
s. 1).
(4) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
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Článek 1
1.
V zájmu zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikací
a životního prostředí je účelem této směrnice zajistit, aby užitková
vozidla provozovaná na území Společenství lépe splňovala určité technické podmínky stanovené směrnicí 96/96/ES.
2.
Tato směrnice stanoví určité podmínky pro provádění silničních
technických kontrol užitkových vozidel provozovaných na území Společenství.
3.
Aniž jsou dotčeny právní předpisy Společenství, neomezuje tato
směrnice právo členských států provádět kontroly, na které se tato
směrnice nevztahuje, anebo kontrolovat další hlediska silniční dopravy,
zejména týkající se užitkových vozidel. Na druhé straně nic nebrání
členským státům, aby v rámci kontrol, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, prováděly kontroly položek uvedených v příloze
I na jiných místech než na veřejných pozemních komunikacích.
Článek 2
Pro účely této směrnice se:

a) „užitkovým vozidlem“ rozumí motorové vozidlo kategorií 1, 2 a 3
podle přílohy I směrnice 96/96/ES a jeho přívěsy;
b) „silniční technickou kontrolou“ rozumí orgány neoznámená, a tudíž
neočekávaná technická kontrola užitkového vozidla provozovaného na
území členského státu, provedená orgány nebo pod jejich dohledem na
veřejné pozemní komunikaci;
c) „technickou prohlídkou“ rozumí kontrola technické způsobilosti
vozidla k provozu na pozemních komunikacích podle přílohy II směrnice 96/96/ES.
Článek 3
1.
Každý členský stát zavede takové silniční technické kontroly, aby
dosáhl cílů uvedených v článku 1, pokud jde o užitková vozidla, na něž
se vztahuje tato směrnice, a přitom přihlédne k vnitrostátním právním
předpisům jednotlivých států vztahujícím se na tato vozidla podle směrnice 96/96/ES.
2.
Veškeré silniční technické kontroly
diskriminace na základě státní příslušnosti
užitkového vozidla nebo země, v níž
s přihlédnutím k potřebě minimalizovat
a provozovatelů.

se provádějí bez jakékoliv
řidiče nebo země registrace
je uvedeno do provozu,
náklady a zdržení řidičů

Článek 4
1.
Silniční technická kontrola zahrnuje jeden, dva nebo všechny tyto
body:
a) vizuální kontrola stavu údržby užitkového nehybného vozidla;
b) ověření posledního vydaného zápisu o silniční technické kontrole
podle článku 5 nebo kontrola dokladů osvědčujících technickou
způsobilost vozidla podle použitelných technických předpisů a u
vozidel registrovaných nebo uvedených do provozu v členském
státě zejména osvědčení o tom, že užitkové vozidlo prošlo povinnou
technickou prohlídkou podle směrnice 96/96/ES;
c) kontrola závad v údržbě shledaných v jedné, více než jedné nebo ve
všech kontrolních položkách uvedených v bodě 10 přílohy I.
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2.
Kontrola brzdového systému a emisí výfukových plynů se provádí
způsobem stanoveným v příloze II.
3.
Před provedením kontroly podle položek uvedených v bodě 10
přílohy I vezme kontrolor v úvahu poslední osvědčení o technické
způsobilosti nebo zápis ze silniční technické kontroly z nedávné doby
předložený řidičem.
Kontrolor může také vzít v úvahu jakékoli jiné osvědčení o bezpečnosti
z hlediska provozu na pozemních komunikací vystavené schváleným
subjektem, které řidič v případě potřeby předloží.
Pokud uvedená osvědčení nebo zápisy prokáží, že některá z kontrolních
položek uvedených v bodě 10 přílohy I byla předmětem kontroly
v posledních třech měsících, tato položka se znovu nekontroluje,
s výjimkou případu zřejmé závady nebo zřejmého nedodržení platných
předpisů.
Článek 5
1.
Zápis ze silniční technické kontroly týkající se kontroly podle čl. 4
odst. 1 písm. c) vyhotoví orgán nebo kontrolor, který kontrolu provedl.
Vzor zápisu je uveden v příloze I, v jejímž bodě 10 je uveden seznam
kontrolních položek. Orgán nebo kontrolor zaškrtne odpovídající
kolonky. Zápis je předán řidiči užitkového vozidla.
2.
Pokud orgán nebo kontrolor zjistí, že nedostatky v údržbě užitkového vozidla mohou ohrožovat bezpečnost natolik, že zejména
v případě brzd je na místě provést další kontroly, může být užitkové
vozidlo předmětem podrobnější prohlídky v nejbližší zkušebně určené
členským státem podle článku 2 směrnice 96/96/ES.
Pokud se v průběhu silniční technické kontroly uvedené v čl. 4 odst. 1
nebo v průběhu podrobnější prohlídky podle prvního pododstavce
tohoto odstavce jednoznačně zjistí, že užitkové vozidlo závažným
způsobem ohrožuje bezpečnost cestujících osob nebo jiných účastníků
provozu na pozemních komunikacích, může být používání takového
vozidla dočasně zakázáno, dokud nebudou nebezpečné závady odstraněny.
Článek 6
Každé dva roky sdělí členské státy Komisi do 31. března údaje shromážděné za předchozí dva roky o počtu zkontrolovaných užitkových
vozidel rozdělených podle kategorií v souladu s bodem 6 přílohy I a
podle zemí, kde jsou vozidla registrována, přičemž bude uvedeno, které
položky byly zkontrolovány a jaké závady byly zjištěny na základě
bodu 10 přílohy I.
První předané údaje budou zahrnovat období dvou let ode dne 1. ledna
2003.
Komise předá tyto informace Evropskému parlamentu.
Článek 7
1.
Členské státy si při provádění této směrnice poskytují vzájemnou
pomoc. Zejména si navzájem sdělují podrobné názvy útvarů příslušných
pro provádění kontrol a jména kontaktních osob.
2.
Vážné závady na užitkovém vozidle, které je majetkem nerezidenta, zejména závady, pro něž bylo používání vozidla dočasně zakázáno, musí být sděleny příslušným orgánům členského státu, ve kterém
je vozidlo registrováno nebo bylo uvedeno do provozu na základě
zápisu o kontrole, jehož vzor je uveden v příloze I, aniž je dotčen postih
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podle platných právních předpisů členského státu, ve kterém byla
závada zjištěna.
Aniž je dotčen článek 5, mohou příslušné orgány členského státu,
v němž byla zjištěna vážná závada na užitkovém vozidle patřícím nerezidentu požádat příslušné orgány členského státu, v němž je vozidlo
registrováno nebo bylo uvedeno do provozu, aby učinily vhodná
opatření vůči osobě, která porušila předpisy, například aby podrobily
vozidlo další technické prohlídce.
Příslušné orgány, které obdrží takovou žádost, oznámí příslušným
orgánům členského státu, ve kterém byly zjištěny závady na užitkovém
vozidle, jaká opatření byla učiněna vůči osobě, která porušila předpisy.
Článek 8
Změny nezbytné k přizpůsobení přílohy I nebo technických norem
uvedených v příloze II technickému pokroku se přijímají postupem
podle čl. 9 odst. 2.
Těmito změnami však nesmí být rozšířena oblast působnosti této směrnice.
Článek 9
1.
Komisi je nápomocen Výbor pro přizpůsobení technickému
pokroku zřízený článkem 8 směrnice 96/96/ES (dále jen „výbor“).
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
3.

Výbor přijme svůj jednací řád.
Článek 10

Členské státy stanoví sankce pro případy, kdy řidič nebo provozovatel
nedodrží technické požadavky kontrolované na základě této směrnice.
Učiní všechna nezbytná opatření, aby bylo zajištěno uplatňování těchto
sankcí. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
Článek 11
Nejpozději do jednoho roku po obdržení údajů uvedených v článku 6 od
členských států předloží Komise Radě zprávu o uplatňování této směrnice spolu se souhrnem dosažených výsledků.
První zpráva se bude týkat období dvou let počínaje dnem 1. ledna
2003.
Článek 12
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 10.
srpna 2002. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.
2.
Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto
směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
3.
Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů,
které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.
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Článek 13
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku
Evropských společenství.
Článek 14
Tato směrnice je určena členským státům.
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PŘÍLOHA I
VZOR

ZÁPISU

ZE

SILNIČNÍ TECHNICKÉ KONTROLY
KONTROLNÍCH POLOŽEK
(Směrnice 2000/30/ES)

VČETNĚ

SEZNAMU
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►(1) M1
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PŘÍLOHA II
PRAVIDLA

1.

PRO

ZKOUŠENÍ NEBO KONTROLU
SYSTÉMU A EMISÍ Z VÝFUKU

BRZDOVÉHO

Zvláštní podmínky týkající se brzd
Všechny části brzdového systému a jeho ovládacích prvků musí být udržovány tak, aby pracovaly bezchybně a byly správně seřízeny.
Brzdy vozidla musí plnit následující funkce:
a) provozní brzdy motorových vozidel a jejich přívěsů a návěsů musí být
schopny bezpečně, rychle a účinně vozidlo zpomalit a zabrzdit při
jakýchkoli podmínkách naložení a bez ohledu na to, zda vozovka, po
které se vozidlo pohybuje, stoupá či klesá.
b) parkovací brzda motorových vozidel a jejich přívěsů a návěsů musí být
schopna udržet vozidlo v klidu při jakýchkoli podmínkách naložení a bez
ohledu na to, zda vozovka stoupá či klesá.

▼M1
2.

Zvláštní podmínky týkající se emisí z výfuku

2.1 Motorová vozidla vybavená zážehovými (benzinovými) motory
a) Jestliže nejsou emise z výfuku omezovány technicky pokročilým
systémem k omezení emisí, jako je třícestný katalyzátor řízený kyslíkovou sondou:
1. Vizuální kontrola výfukového systému s cílem zkontrolovat, že je
úplný a ve vyhovujícím stavu a že v něm nejsou žádné netěsnosti.
2. Vizuální kontrola každého systému k omezení emisí namontovaného
výrobcem s cílem zkontrolovat, že je úplný a ve vyhovujícím stavu
a že v něm nejsou žádné netěsnosti.
Po přiměřeně dlouhé stabilizaci motoru (podle doporučení výrobce
vozidla) se změří obsah oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech
při volnoběhu motoru (bez zatížení).
Maximální přípustné množství CO ve výfukových plynech je množství
uvedené výrobcem vozidla. Není-li tato informace k dispozici nebo
rozhodnou-li se příslušné orgány členských států nepoužívat tento údaj
jako referenční hodnotu, nesmí obsah CO překročit následující hodnoty:
i) u vozidel registrovaných nebo uvedených poprvé do provozu
v období od data, od něhož členské státy požadují, aby vozidla
vyhovovala směrnici 70/220/EHS (1), do 1. října 1986: CO - 4,5 %
objemových;
ii) u vozidel registrovaných nebo uvedených poprvé do provozu po 1.
říjnu 1986: CO - 3,5 % objemových.
b) Jestliže jsou emise z výfuku omezovány technicky pokročilým systémem
k omezení emisí, jako je třícestný katalyzátor řízený kyslíkovou sondou:
1. Vizuální kontrola výfukového systému s cílem zkontrolovat, že je
úplný a ve vyhovujícím stavu a že v něm nejsou žádné netěsnosti.
2. Vizuální kontrola každého systému k omezení emisí namontovaného
výrobcem s cílem zkontrolovat, že je úplný a ve vyhovujícím stavu
a že v něm nejsou žádné netěsnosti.
3. Určení účinnosti systému k omezení emisí vozidla, a to změřením
hodnoty lambda a obsahu CO ve výfukových plynech podle bodu 4
nebo podle postupů navržených výrobci a schválených při schválení
typu. Pro každou zkoušku se motor stabilizuje podle doporučení
výrobce vozidla.
4. Emise z výfukového potrubí - mezní hodnoty
Maximálním přípustným obsahem CO ve výfukových plynech je
hodnota uvedená výrobcem vozidla. Není-li tato hodnota k dispozici,
nesmí obsah CO překročit následující hodnoty:
(1) Úř. věst. L 76, 9.3.1970, s. 1.
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i)

Měření při volnoběžných otáčkách motoru:
Maximální přípustné množství CO ve výfukových plynech nesmí
překročit 0,5 % obj. a u vozidel, jejichž typ byl schválen podle
mezních hodnot uvedených v řádku A nebo B tabulky bodu
5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/
ES (1) nebo ve znění pozdějších změn, nesmí obsah CO překročit
0,3 % obj. Jestliže odpovídající soulad se směrnicí 70/220/EHS ve
znění směrnice 98/69/ES není možný, vztahují se uvedená ustanovení na vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé do provozu po 1.
červenci 2002;

ii) Měření při vysokých volnoběžných otáčkách (bez zatížení), přičemž
otáčky motoru musí být alespoň 2 000 min.-1:
Obsah CO: maximálně 0,3 % obj. a u vozidel, jejichž typ byl
schválen podle mezních hodnot uvedených v řádku A nebo
B tabulky bodu 5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS ve znění
směrnice 98/69/ES nebo ve znění pozdějších změn, nesmí maximální
obsah CO překročit 0,2 % obj. Jestliže odpovídající soulad se směrnicí 70/220/EHS, ve znění směrnice 98/69/ES, není možný, vztahují
se uvedená ustanovení na vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé
do provozu po 1. červenci 2002.
Lambda: 1 ± 0,03, nebo hodnota podle specifikace výrobce.
iii) U motorových vozidel vybavených palubním diagnostickým
systémem (OBD) podle směrnice 70/220/EHS (ve znění směrnice
98/69/ES a ve znění následujících změn) mohou členské státy jako
alternativu ke zkoušce podle bodu i) zkontrolovat správnou funkci
systému pro regulaci emisí zjištěním odpovídajícího údaje ze zařízení
OBD a současným ověřením správné funkce systému OBD.
2.2 Motorová vozidla vybavená vznětovými (naftovými) motory
a) Měření opacity výfukového plynu při volné akceleraci (bez zatížení, od
volnoběžných otáček do maximálních regulovaných otáček) s řadicí
pákou převodovky v neutrálu a s rozpojenou spojkou.
b) Stabilizace vozidla
1. Vozidla se mohou zkoušet bez stabilizace, ačkoliv z bezpečnostních
důvodů by se mělo ověřit, že je motor teplý a je ve vyhovujícím
mechanickém stavu.
2. S výjimkou případu uvedeného v písm. d) bodu 5 nesmí být odmítnuto žádné vozidlo, které nebylo stabilizováno podle následujících
požadavků:
i) Motor musí mít plnou provozní teplotu, např. teplota oleje
v motoru měřená snímačem v trubici měrky hladiny oleje musí
být nejméně 80 °C, nebo musí mít normální provozní hodnotu,
jestliže je nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného záření musí mít nejméně ekvivalentní teplotu. Jestliže
toto měření není proveditelné vzhledem ke konfiguraci vozidla,
může se určit normální provozní teplota motoru jiným způsobem,
např. z činnosti chladicího ventilátoru motoru.
ii) Výfukový systém se propláchne nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo rovnocenným způsobem.
c) Postup zkoušky
1. Vizuální kontrola každého systému k omezení emisí namontovaného
výrobcem s cílem zkontrolovat, že je úplný a ve vyhovujícím stavu
a že v něm nejsou žádné netěsnosti.
2. Před začátkem každého cyklu volné akcelerace musí mít motor
a popřípadě přeplňovací turbodmychadlo volnoběžné otáčky.
U vznětových motorů těžkých vozidel to znamená, že je nutno vyčkat
nejméně 10 sekund po uvolnění pedálu akcelerátoru.
3. Na začátku každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru plně sešlápnut rychle a rovnoměrně (v době kratší než jedna
sekunda), avšak nenásilně, aby byla dosažena dosáhla maximální
dodávka ze vstřikovacího čerpadla.
(1) Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1.
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4. Při každém cyklu volné akcelerace musí motor dosáhnout maximálních regulovaných otáček nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček specifikovaných výrobcem, nebo není-li tento údaj
k dispozici, dvou třetin maximálních regulovaných otáček předtím,
než je uvolněn pedál akcelerátoru. To lze zkontrolovat např. sledováním otáček motoru nebo tak, že se od začátku sešlapování pedálu
akcelerátoru do jeho uvolnění nechá uplynout dostatečná doba.
U vozidel kategorií 1 a 2 podle přílohy I by měla tato doba být
nejméně dvě sekundy.
d) Mezní hodnoty
1. Úroveň koncentrace nesmí překročit úroveň vyznačenou na štítku
podle směrnice Rady 72/306/EHS (1).
2. Jestliže tato informace není k dispozici nebo jestliže se příslušné
orgány členských států rozhodnou, že ji nebudou používat jako referenční hodnotu, nesmí úroveň koncentrace překročit úroveň uvedenou
výrobcem nebo následující mezní hodnoty koeficientu absorpce:
Maximální koeficient absorpce pro:
— vznětové motory s atmosférickým sáním: 2,5 m-1,
— přeplňované vznětové motory: 3,0 m-1,
— mezní hodnota 1,5 m-1 se vztahuje na následující vozidla, jejichž
typ byl schválen podle mezních hodnot uvedených v:
a) řádku B tabulky v bodu 5.3.1.4 přílohy I směrnice 70/220/EHS
ve znění směrnice 98/69/ES - (lehká užitková vozidla - Euro
4),
b) řádku B1 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS
ve znění směrnice 1999/96/ES - (těžká užitková vozidla - Euro
4),
c) řádku B2 tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS
ve znění směrnice 1999/96/ES - (těžká užitková vozidla - Euro
5),
d) řádku C tabulek v bodu 6.2.1 přílohy I směrnice 88/77/EHS ve
znění směrnice 1999/96/ES - (těžká užitková vozidla - EEV)
nebo mezních hodnot v pozdějších změnách směrnice 70/220/EHS
ve znění směrnice 98/69/ES, nebo mezních hodnot v pozdějších
změnách směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 1999/96/ES,
nebo rovnocenných hodnot při použití zkušebního zařízení jiného
druhu, než zařízení použité při ES schválení typu.
Jestliže odpovídající soulad s bodem 5.3.1.4 přílohy I směrnice
70/220/EHS ve znění směrnice 98/69/ES, nebo s bodem 6.2.1
přílohy I směrnice 88/77/EHS ve znění směrnice 1999/96/ES,
není možný, vztahují se uvedená ustanovení na vozidla registrovaná nebo uvedená poprvé do provozu po 1. červenci 2008.
3. Tato ustanovení se nevztahují na vozidla registrovaná nebo uvedená
poprvé do provozu před 1. lednem 1980.
4. Zkouška se hodnotí jako nevyhovující jen tehdy, jestliže aritmetický
průměr z nejméně tří posledních cyklů volné akcelerace přesahuje
mezní hodnotu. Tato hodnota se vypočte bez uvažování změřených
hodnot, které se významně odchylují od střední hodnoty změřených
hodnot, nebo se zjistí jiným způsobem statistického výpočtu, při
kterém se uvažuje rozptyl měřených hodnot. Členské státy mohou
omezit počet zkušebních cyklů.
5. S cílem zamezit zbytečnému zkoušení, mohou členské státy odchylně
od bodu 2.2 písm. d) podbodu 4 hodnotit jako nevyhovující vozidla,
u nichž měřené hodnoty výrazně přesahují mezní hodnoty po méně
než třech cyklech volné akcelerace nebo po proplachovacích cyklech
(nebo rovnocenných způsobech) uvedených v bodu 2.2 písm. b)
podbodu 2 ii). S cílem zamezit zbytečnému zkoušení rovněž mohou
členské státy odchylně od bodu 2.2 písm. d) podbodu 4 hodnotit jako
vyhovující vozidla, u nichž měřené hodnoty jsou výrazně menší než
mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné akcelerace nebo po
(1) Úř. věst. L 190, 20.8.1972, s. 1.
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proplachovacích cyklech (nebo rovnocenných způsobech) uvedených
v bodu 2.2 písm. b) podbodu 2 ii).
2.3 Zkušební zařízení
Emise vozidel se zkoušejí přístroji, které umožňují přesně zjistit, zda byly
dodrženy mezní hodnoty, které jsou předepsány nebo hodnoty, které uvádí
výrobce.
3.

Zvláštní podmínky pro omezovače rychlosti
— pokud je to možné, zkontroluje se, zda je omezovač rychlosti namontován podle požadavku směrnice 92/6/EHS (1),
— zkontroluje se platnost štítku omezovače rychlosti,
— pokud je to proveditelné, zkontrolují se pečetě omezovače rychlosti,
popřípadě jiné prostředky pro ochranu proti nepovolené manipulaci,
zda nejsou porušeny,
— pokud je to proveditelné, zkontroluje se, zda omezovač rychlosti zabraňuje vozidlům uvedeným v článcích 2 a 3 směrnice 92/6/EHS překročit
uvedené mezní hodnoty.

(1) Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27.

