Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju
skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04-uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet naslednjo
tehnično specifikacijo

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
TSV – 102
(izdaja 03)
o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil

1

KATEGORIJE VOZIL, ZA KATERE SE UPORABLJA

1.1

Ta tehnična specifikacija se uporablja za motorna vozila kategorij M1, M2, N1 in N2 ,
katerih referenčna masa ne presega 2.610 kg, glede na njihove emisije in za nadomestne
dele, kot so nadomestne naprave za uravnavanje emisij.

(*)

Na zahtevo proizvajalca vozila, se lahko uporablja tudi za vozila kategorij iz prejšnjega
odstavka, katerih referenčna masa ne presega 2840 kg.

2

POSTOPEK HOMOLOGACIJE IN TEHNIČNE ZAHTEVE
Postopek homologacije vozila in nadomestnih delov ter tehnične zahteve glede ukrepov
proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil po tej tehnični specifikaciji so tisti,
ki so navedeni v:
– Uredbi (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o
homologaciji motornih vozil glede emisije iz lahkih potniških in gospodarskih
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju
vozil (UL L 171, 29. 6. 2007, str. 1) in
– Uredbi Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi
Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o
homologaciji motornih vozil glede emisije iz lahkih potniških in gospodarskih
vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju
vozil (UL L 199, 28. 7. 2008, str. 1).

3

USKLAJENOST S PREDPISI ES

3.1

Ta tehnična specifikacija je usklajena z uredbama iz točke 2.

4

HOMOLOGACIJSKI ORGAN IN TEHNIČNA SLUŽBA

4.1

Homologacijski organ za homologacijo motornih vozil glede ukrepov proti onesnaževanju
zraka z emisijami in nadomestnih katalizatorjev je Direkcija RS za ceste pri Ministrstvu za
promet, skladno s 3. členom Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS,
št. 84/02, 80/04,75/05, 86/06 in 82/07) – v nadaljnjem besedilu: »pravilnik«.

4.2

V Republiki Sloveniji ne obstaja tehnična služba za preskušanje vozil in nadomestnih
delov glede ukrepov proti onesnaževanju zraka z emisijami.

4.3

Seznam tehničnih služb v državah EU, pristojnih za preskušanje v postopku EShomologacije po tej tehnični specifikaciji, je na voljo pri homologacijskem organu.

(*)

Pojem »vozilo« je opredeljen v četrti alinei 4. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02,
80/04,75/05, 86/06 in 82/07), klasifikacija vozil pa je objavljena v Prilogi II A istega pravilnika.
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5

VELJAVNOST

5.1

Ta tehnična specifikacija začne veljati 1. februarja 2009. Natančna opredelitev rokov
uveljavitve je opredeljena v 18. členu Uredbe (ES) št. 715/2007 in 17. členu Uredbe (ES)
692/2008.

5.2

Natančna opredelitev rokov podeljevanja homologacij in veljavnosti certifikatov o
skladnosti je opredeljena v 10. členu Uredbe (ES) št. 715/2007.

5.3

S 1. februarjem 2009 se razveljavi tehnična specifikacija TSV 102/02

5.4

Z 2. januarjem 2013 se razveljavijo tehnične specifikacije TSV 102/01, TSV 111/01 in
TSV 139/01.

Ljubljana, dne 9. decembra 2008

Dr. Patrick Vlačič

Minister za promet

________________
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