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Изменение 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Предложение за регламент
Приложение I – точка 5.2.2. a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2.2.a Пределните стойности, 
определени в таблицата в 
приложение III се прилагат с разумен 
толеранс при измерване.

Or. en

Обосновка

Настоящите разпоредби във всички правила за шума позволяват допустимо отклонение за 
производство.

Изменение 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение I – Допълнение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнение 2a 
Стойности за одобрение на типа на 
данни от превозното средство и 
изпитването:
1. Елементи на капсуловането
1.1 Елементите на капсуловането на 
шума, определени от производителя 
на превозното средство
2. Ниво на шума от движещо се 
превозно средство:
Резултат от изпитване (Lurban): 
dB(A)
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Резултат от изпитване (Lwot): dB(A)
Резултат от изпитване (Lcruise):

dB(A)
kP – коефициент: 
3. Ниво на шума от неподвижно 
превозно средство:
Положение и ориентация на 
микрофона (съгласно фигура 2 от 
допълнение 1 към приложение II)
Резултат от изпитване при работа 
на място: dB(A)

Or. en

Обосновка

Наблюдение и докладване на сертификат за ЕО одобрение на типа.

Изменение 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието на уредите за акустично 
измерване се доказва чрез наличието на 
валиден сертификат за съответствие.
Сертификатите се считат за валидни, 
ако удостоверяването на съответствието 
със стандартите е осъществено в 
рамките на предходния период от 12 
месеца за устройството за калибриране 
на звука и в рамките на предходния 
период от 24 месеца за системата от 
уреди. Всички изпитвания за 
съответствие трябва да се проведат от 
лаборатория, упълномощена да 
извършва калибриране, проследимо 
спрямо съответните стандарти.

Съответствието на уредите за акустично 
измерване се доказва чрез наличието на 
валиден сертификат за съответствие.
Сертификатите се считат за валидни, 
ако удостоверяването на съответствието 
със стандартите е осъществено в 
рамките на предходния период от 12 
месеца за устройството за калибриране 
на звука и за системата от уреди.
Всички изпитвания за съответствие 
трябва да се проведат от лаборатория, 
упълномощена да извършва 
калибриране, проследимо спрямо 
съответните стандарти.

Or. en
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Обосновка

Аномалия е проверките на звуковата система от уреди да се извършват веднъж на 2 
години, докато проверките на устройствата за калибриране на звука се извършват всяка 
година. Тази аномалия би могла да доведе до грешки в звуковите системи от уреди, което 
води до извършване на неточни измервания по време на изпитванията. Калибрирането на 
устройството и системата от уреди трябва да се извършва едновременно.

Изменение 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.1. – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Метеорологичните уреди се разполагат 
в съседство на участъка на изпитване на 
височина 1,2 m ± 0,02 m. Измерванията 
се извършват, когато температурата на 
въздуха е в границите от +5 °C до +40 
°C.

Метеорологичните уреди се разполагат 
в съседство на участъка на изпитване на 
височина 1,2 m ± 0,02 m. Измерванията 
се извършват, когато температурата на 
въздуха е в границите от +5 °C 
до +25°C.

Or. en

Обосновка

Превозните средства имат по-ниски излъчвания на шум при по-високи температури на 
околната среда. По-ниският обхват от стойности ще редуцира ползите за 
производителите на превозни средства, които изкуствено занижават резултатите от 
тестовете.

Изменение 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.1. – параграф 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки пик в нивото на шума, който не 
може да се свърже с 

Заличава се
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характеристиките на общото ниво 
на шум, излъчван от превозното 
средство, не се взема под внимание 
при отчитането на показанията.

Or. en

Обосновка

Всеки пик в нивото на шума следва да се отчита в показанията.

Изменение 100
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.1. – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки пик в нивото на шума, който не 
може да се свърже с 
характеристиките на общото ниво 
на шум, излъчван от превозното 
средство, не се взема под внимание 
при отчитането на показанията.

Заличава се

Or. fr

Обосновка

Всеки пик в нивото на шума следва да се отчита в показанията.

Изменение 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.1. – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Фоновият шум (включително и шума от 
вятъра) трябва да бъде най-малко 10 dB
под нивото на звуковото налягане по 
крива А за шума, излъчван от 
изпитваното превозно средство. Ако 
разликата между околния шум и 
измерения шум е между 10 и 15 dB(A), 
за да се изчислят резултатите от 
изпитването, съответната корекция 
трябва да се извади от показанието 
на измервателното устройство за 
нивото на шума, както е показано в 
следната таблица:

Фоновият шум (включително и шума от 
вятъра) трябва да бъде най-малко 15 dB
под нивото на звуковото налягане по 
крива А за шума, излъчван от 
изпитваното превозно средство.

1/ В съответствие с приложение VII
към настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Изменението е предназначено да намали гъвкавостта при изпитването и да намали 
ползите за производителите. 

Изменение 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.1. – таблица

Текст, предложен от Комисията

Разлика между околен 
шум и измерван шум 
dB(A)

10 11 12 13 14 15

Корекция dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
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Изменение

заличава се

Or. en

Обосновка

Изменението е предназначено да намали гъвкавостта при изпитването и да намали 
печалбите за производителите. 

Изменение 103
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.1. Изпитваното превозно средство 
трябва да се избере по такъв начин, че 
всички превозни средства от същия 
тип, пуснати на пазара, да 
изпълняват изискванията на 
настоящия регламент.

3.2.1. Изпитваното превозно средство е 
представително за предстоящите за 
пускане на пазара превозни средства, 
посочени от производителя.

Or. en

Обосновка

Текущите разпоредби във всички правила за шума позволяват допустимо отклонение за 
производство.

Изменение 104
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.1. a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.1.а Изпитваното превозно 
средство е представително за 
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предстоящите за пускане на пазара 
превозни средства, посочени от 
производителя.

Or. en

Обосновка

Подборът на превозни средства за изпитването се извършва по начин, който позволява 
реален избор за изпитването. Предложеният текст ще изисква производителят да подбере 
за изпитване на типа най-шумното превозно средство от съответното семейство 
превозни средства, което много често не е възможно по практически причини.
Задължението на производителя да гарантира, че всяко пуснато на пазара превозно 
средство отговаря на спецификациите от регламента, е посочено в член 5, точка 1.

Изменение 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.1. – таблица – ред 3 - ред 4 „Категория превозно средство N2, 
N3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителен товар с цел достигане на 
масата на изпитване на превозното 
средство се поставя над движещия заден 
мост(ове). Допълнителният товар се 
ограничава до 75 % от максимално 
разрешеното натоварване за задния 
мост. Масата на изпитване трябва да 
се достига с допустимо отклонение 
± 5 %.

Допълнителен товар с цел достигане на 
масата на изпитване на превозното 
средство се поставя над движещия заден 
мост(ове). Допълнителният товар се 
ограничава до 75 % от максимално 
разрешеното натоварване за задния 
мост. 

Or. en

Обосновка

Масата за изпитване не следва да има никакво допустимо отклонение.
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Изменение 106
Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.2. Шумът от гумите, излъчван при 
търкаляне, е определен в Регламент 
(ЕО) № 661/2009 относно общата 
безопасност на моторните превозни 
средства. Гумите, използвани за 
изпитването, трябва да бъдат 
представителни за превозното 
средство и се избират от 
производителя на превозното 
средство и се записват в допълнение 3 
към приложение 1 към настоящия 
регламент. Те трябва да съответстват на 
един от размерите гуми, посочени за 
превозното средство като оригинално 
оборудване. Гумите трябва да са вече 
налични на пазара или да бъдат пуснати 
по същото време, както и превозното 
средство. 2/ Гумите трябва да бъдат 
напомпани до налягането, препоръчано 
от производителя на превозното 
средство за масата на изпитване на 
превозното средство. Гумите трябва да 
имат поне законово регламентираната 
дълбочина на протектора.

3.2.2. Шумът от гумите при контакт с 
пътя е определен в Регламент (ЕО) № 
661/2009 относно общата безопасност 
на моторните превозни средства.
Гумите, използвани за изпитването, 
трябва да бъдат гумите с най-високо 
излъчване на шум от този вид, 
идентифицирано от 
производителите и се записват в 
допълнение 3 към приложение 1 от 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 
да са вече налични на пазара или да 
бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. 2/ Гумите трябва 
да бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат поне законово 
регламентираната дълбочина на 
протектора.

Or. en

Изменение 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Предложение за регламент
Приложение II - точка 3.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.2. Шумът от гумите, излъчван при 
търкаляне, е определен в Регламент 
(ЕО) № 661/2009 относно общата 

3.2.2. Шумът от гумите, излъчван при 
търкаляне, е определен в Регламент 
(ЕО) № 661/2009 относно общата 
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безопасност на моторните превозни 
средства. Гумите, използвани за 
изпитването, трябва да бъдат 
представителни за превозното средство 
и се избират от производителя на 
превозното средство и се записват в 
допълнение 3 към приложение 1 към 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 
да са вече налични на пазара или да 
бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. 2/ Гумите трябва 
да бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат поне законово 
регламентираната дълбочина на 
протектора.

безопасност на моторните превозни 
средства. Гумите, използвани за 
изпитването, трябва да бъдат 
представителни за превозното средство 
и се избират от производителя на 
превозното средство и се записват в 
допълнение 3 към приложение І към 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 
да са вече налични на пазара или да 
бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. 2/ Гумите трябва 
да бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат законово 
регламентираната дълбочина на 
протектора.

Or. en

Изменение 108
Toine Manders

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.2. Шумът от гумите, излъчван при 
търкаляне, е определен в Регламент 
(ЕО) № 661/2009 относно общата 
безопасност на моторните превозни 
средства. Гумите, използвани за 
изпитването, трябва да бъдат 
представителни за превозното 
средство и се избират от производителя 
на превозното средство и се записват в 
допълнение 3 към приложение 1 към 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 

3.2.2. Шумът от гумите при контакт с 
пътя е определен в Регламент (ЕО) № 
661/2009 относно общата безопасност 
на моторните превозни средства. 
Гумите, използвани за изпитването, 
трябва да бъдат представителни за 
моста и се избират от производителя на 
превозното средство и се записват в 
допълнение 3 към приложение І към 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 
да са вече налични на пазара или да 
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да са вече налични на пазара или да 
бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. 2/ Гумите трябва 
да бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат поне законово 
регламентираната дълбочина на 
протектора.

бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. 2/ Гумите трябва 
да бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат дълбочина на 
протектора, равняваща се на поне 
80 % от пълната дълбочина на 
протектора.

Or. en

Обосновка

Целта на новия метод на изпитване е да симулира реални условия на градско движение. 
Дълбочината на протектора на гумите и предназначението на гумите трябва да 
съответстват на най-често използваните в пътното движение. Препоръката на ИКЕ на 
ООН е за минимална дълбочина на протектора 80 % от пълната дълбочина на протектора 
Изпитването трябва да вземе предвид, че камионите използват гуми с различно 
предназначение на предния и на задния мост. Освен това задължителната процедура за 
наблюдение на новия регламент между 2007 и 2010 г. е базирана на представителни за 
моста гуми.

Изменение 109

Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.2.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.2. Шумът от гумите, излъчван при 
търкаляне, е определен в Регламент 
(ЕО) № 661/2009 относно общата 
безопасност на моторните превозни 
средства. Гумите, използвани за 
изпитването, трябва да бъдат 
представителни за превозното 
средство и се избират от производителя 
на превозното средство и се записват в 
допълнение 3 към приложение 1 към 
настоящия регламент. Те трябва да 
съответстват на един от размерите гуми, 
посочени за превозното средство като 
оригинално оборудване. Гумите трябва 
да са вече налични на пазара или да 

3.2.2. Шумът от гумите при контакт с 
пътя е определен в Регламент (ЕО) № 
661/2009 относно общата безопасност 
на моторните превозни средства. 
Гумите, използвани за изпитването, 
трябва да бъдат гумите с най-високо 
излъчване на шум от този вид, 
идентифицирано от производителите 
за превозното средство и се избират от 
производителя на превозното средство и 
се вписват в допълнение 3 към 
приложение І от настоящия регламент.
Те трябва да съответстват на един от 
размерите гуми, посочени за превозното 
средство като оригинално оборудване. 
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бъдат пуснати по същото време, както и 
превозното средство. Гумите трябва да 
бъдат напомпани до налягането, 
препоръчано от производителя на 
превозното средство за масата на 
изпитване на превозното средство. 
Гумите трябва да имат поне законово 
регламентираната дълбочина на 
протектора.

Гумите трябва да са вече налични на 
пазара или да бъдат пуснати по същото 
време, както и превозното средство. 
Гумите трябва да бъдат напомпани до 
налягането, препоръчано от 
производителя на превозното средство 
за масата на изпитване на превозното 
средство. Гумите трябва да имат поне 
законово регламентираната дълбочина 
на протектора.

Or. en

Обосновка

Съгласно принципите на Регламент (ЕО) № 692/2008. Изменението е предвидено, за да 
гарантира, че всички превозни средства са съобразени със стандартите и намаляват 
печалбите от изпитването за производителите.

Изменение 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.2. – бележка под линия 2/

Текст, предложен от Комисията Изменение

2/ Тъй като приносът на гумите за 
общия излъчван звук е значителен, е 
необходимо да се вземат предвид 
съществуващите регулаторни 
разпоредби относно звука, излъчван от 
гумите/пътя. По искане на 
производителя гумите за подобрено 
задвижващо усилие, гумите за сняг и 
гумите със специално предназначение 
се изключват при измерванията за 
одобрение на типа и за съответствие на 
производството в съответствие с 
Правило № 117 на ИКЕ на ООН (ОВ L 
231, 29.8.2008 г., стp. 19).

2/ Тъй като приносът на гумите за 
общия излъчван звук е значителен, е 
необходимо да се вземат предвид 
съществуващите регулаторни 
разпоредби относно звука, излъчван от 
гумите/пътя. По искане на 
производителя гумите за подобрено 
задвижващо усилие, гумите за сняг и 
гумите със специално предназначение 
се изключват при измерванията за 
одобрение на типа и за съответствие на 
производството в съответствие с най-
новите изменения по отношение на 
Правило № 117 на ИКЕ на ООН.

Or. en
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Обосновка

Позоваването на ОВ L 231, 29.8.2008 г. трябва да бъде заличено, тъй като е остаряло.

Изменение 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка – 3.2.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то се изпитва при 
задвижването, предназначено за 
експлоатация в нормални пътни 
условия.

3.2.4. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то се изпитва с максималния 
брой задвижвани колела.

Or. en

Обосновка

Ако лек автомобил е снабден с повече от две задвижващи колела, четири задвижващи 
колела, той се изпитва в режим с четири задвижващи колела. 

Изменение 112

Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение II – точка – 3.2.4.

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.4. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то се изпитва при 
задвижването, предназначено за 
експлоатация в нормални пътни 
условия.

3.2.4. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то се изпитва с максималния 
брой задвижвани колела.



AM\905004BG.doc 15/90 PE491.113v02-00

BG

Or. en

Обосновка

Ако лек автомобил е снабден с повече от две задвижващи колела, четири задвижващи 
колела, той се изпитва в режим с четири задвижващи колела. 

Изменение 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.2.6. а Изпитването е 
представително за реални излъчвания 
на шум чрез коригиране на гранични 
стойности за камиони с 1 dB(A), за да 
вземе предвид ултра-тихите гуми, 
използвани при изпитването, но 
никога в пътни условия.

Or. en

Обосновка

Изпитването е представително за реални условия на шофиране, като резултатите от 
изпитване, повлияни от ползването на тихи гуми, трябва да бъдат взети предвид.

Изменение 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.1.2.1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осевата линия на превозното средство 
трябва да следва, колкото се може по-
близко, линията CC' по време на цялото 

Осевата линия на превозното средство 
трябва да следва колкото се може по-
близко линията CC' по време на цялото 
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изпитване ― от момента на 
приближаване към линията AA' до 
момента, в който задната част на 
превозното средство премине линията 
BB'. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то се изпитва при 
задвижването, предназначено за 
експлоатация в нормални пътни 
условия. 

изпитване - от момента на 
приближаване към линията AA' до 
момента, в който задната част на 
превозното средство премине линията 
BB'. Ако превозното средство е 
снабдено с повече от две задвижващи 
колела, то трябва да бъде изпитано с 
максималния брой задвижвани колела.

Or. en

Обосновка

Ако лек автомобил е снабден с повече от две задвижващи колела, четири задвижващи 
колела, той се изпитва в режим с четири задвижващи колела. 

Изменение 115
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение – номер 4.1.2.1.4.1. – параграф 1 – букви a - в

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако едно конкретно предавателно 
отношение дава ускорение в граници � 
5 % от базовото ускорение awot ref, без 
да превишава 3,0 m/s2, изпитването 
трябва да се проведе при това 
предавателно отношение.

а) ако едно конкретно предавателно 
отношение дава ускорение в граници � 
5 % от базовото ускорение awot ref, без 
да превишава 2,0 m/s2, изпитването 
трябва да се проведе при това 
предавателно отношение.

б) ако нито едно от предавателните 
отношения не дава исканото ускорение, 
се избира предавателно отношение i с 
ускорение, по-високо от базовото, и 
предавателно отношение i+1 с 
ускорение, по-ниско от базовото. Ако 
стойността на ускорението при 
предавателно отношение i не превишава 
3,0 m/s2, за изпитването се използват 
двете предавателни отношения. 
Претегленото съотношение спрямо 
базовото ускорение awot ref се изчислява, 
като: k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot 

б) ако нито едно от предавателните 
отношения не дава исканото ускорение, 
се избира предавателно отношение i с 
ускорение, по-високо от базовото, и 
предавателно отношение i+1 с 
ускорение, по-ниско от базовото. Ако 
стойността на ускорението при 
предавателно отношение i не превишава 
2,0 m/s2, за изпитването се използват 
двете предавателни отношения. 
Претегленото съотношение спрямо 
базовото ускорение awot ref се изчислява, 
като: k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot 
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(i+1)); (i+1));
в) ако стойността на ускорението при 
предавателно отношение i превишава 
3,0 m/s2, се използва първото 
предавателно отношение, което дава
ускорение под 3,0 m/s2, освен ако 
предавателното отношение i+1 не 
осигурява ускорение, по-малко от aurban. 
В този случай се използват две 
предавки, i и i+1, включително 
предавката i с ускорение, 
превишаващо 3,0 m/s2. В останалите 
случаи не се използват други предавки. 
Достигнатото ускорение awot test по време 
на изпитването се използва за 
изчисляването на коефициента на 
частична мощност kP вместо awot ref;

в) ако стойността на ускорението при 
предавателно отношение i превишава 
2,0 m/s2, се използва първото
предавателно отношение, което дава 
ускорение под 2,0 m/s2, освен ако 
предавателното отношение i+1 не 
осигурява ускорение, по-малко от aurban. 
В този случай се използват две 
предавки, i и i+1, включително 
предавката i с ускорение, 
превишаващо 2,0 m/s2. В останалите 
случаи не се използват други предавки. 
Достигнатото ускорение awot test по време 
на изпитването се използва за 
изчисляването на коефициента на 
частична мощност kP вместо awot ref;

Or. de

Обосновка

За да се симулира ситуацията на реално движение в градски условия, максималното 
ускорение следва да бъде определено на 2,0 m/s2.

Изменение 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.1.2.2– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осевата линия на превозното средство 
трябва да следва, колкото се може по-
близко, линията CC' по време на цялото 
изпитване ― от момента на 
приближаване към линията AA' до 
момента, в който задната част на 
превозното средство премине линията 
BB'. Изпитването се провежда без 
ремарке и полуремарке. Ако при дадено 
ремарке не е предвидена възможност за 
отделяне от теглещото превозно 

Осевата линия на превозното средство 
трябва да следва колкото се може по-
близко линията CC' по време на цялото 
изпитване - от момента на 
приближаване към линията AA' до 
момента, в който задната част на 
превозното средство премине линията 
BB'. Изпитването се провежда без 
ремарке и полуремарке. Изпитването се 
провежда без ремарке и полуремарке. 
Ако при дадено ремарке не е 
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средство, ремаркето не се взема под 
внимание, когато се отчита пресичането 
на линията BB'. Ако превозното 
средство включва оборудване, например 
бетонен смесител, компресор и т.н., не 
се допуска това оборудване да работи 
по време на изпитването. Масата на 
изпитване на превозното средство 
трябва да бъде в съответствие с 
таблицата от точка 3.2.1.

предвидена възможност за отделяне от 
теглещото превозно средство, ремаркето 
не се взема под внимание, когато се 
отчита пресичането на линията BB'. Ако 
превозното средство включва 
оборудване, например бетонен 
смесител, не се допуска това оборудване 
да работи по време на изпитването. 
Масата на изпитване на превозното 
средство трябва да бъде в съответствие 
с таблицата от точка 3.2.1.

Or. en

Обосновка

Компресорите се използват за въздушни спирачки и следователно са неразделна част от 
превозното средство. Шумът от компресорите следователно не трябва да бъде изключван 
от измерванията на нивото на шума, за да се гарантира, че тези измервания са 
представителни за реалните условия на шофиране, следователно включват компресорите. 

Изменение 117
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение III – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение II ниво на 
звука не трябва да надвишава следните 
гранични стойности:

Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение II ниво на
звука не трябва да надвишава следните 
гранични стойности и не трябва да 
надвишава 90dB (A) при каквито и да 
било условия на шофиране, за 
максимална скорост от 130 km/h, 
съгласно приложение VIII.

Or. fr

Обосновка

Регламентът трябва да гарантира, че прекалено силните емисии на шум са изключени при 
ускорения с напълно или частично отворена дроселна клапа. Необходими са разпоредби, 
позволяващи на компетентните органи ефективно и незабавно прилагане към движението.
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Изменение 118
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение III– ред 6 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на седалките < 9; Брой на седалките ≤ 9; ≤ 125 kW/t и 
максимум 1900cc

Or. fr

Обосновка

Новите нормативи, предложени от Европейската комисия, са реализуеми, но само в по-
дългосрочен план. Две допълнителни години ще бъдат необходими за привеждане на 
емисиите на шум от европейските автомобили в границите на шума, характерен за 
електрическия автомобил.

Изменение 119
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение III – ред 6 – колона 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

68 70

Or. fr

Обосновка

Новите нормативи, предложени от Европейската комисия, са реализуеми, но само в по-
дългосрочен план. Две допълнителни години ще бъдат необходими за привеждане на 
емисиите на шум от европейските автомобили в границите на шума, характерен за 
електрическия автомобил.
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Изменение 120
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение III – ред 6 – колона 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

69 71

Or. fr

Обосновка

Новите нормативи, предложени от Европейската комисия, са реализуеми, но само в по-
дългосрочен план. Две допълнителни години ще бъдат необходими за привеждане на 
емисиите на шум от европейските автомобили в границите на шума, характерен за 
електрическия автомобил.

Изменение 121
Gilles Pargneaux

Предложение за регламент
Приложение III – ред 7– пределни стойности – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Брой на седалките ≤ 9;
отношение мощност към маса > 150 
kW/t;

Брой на седалките ≤ 9;
отношение мощност към маса > 125 
kW/t и минимум 1901 cc

Or. fr

Обосновка

Новите нормативи, предложени от Европейската комисия, са реализуеми, но само в по-
дългосрочен план. Две години ще бъдат необходими за привеждане на емисиите на шум от 
европейските автомобили в границите на шума, характерен за електрическия автомобил.
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Изменение 122
Thomas Ulmer

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва 
да надвишава следните гранични стойности:

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да надвишава следните гранични стойности:

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 
превозно 
средство

Гранични стойности

в dB(А)

[децибели (А)]

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба и 
пускане в експлоатация на нови 
превозни средства

Фаза 1 в сила от 

[2 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от 

[5 години след публикуването]

Фаза 3 в сила от 

[7 години след публикуването]
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С общо 
предназначениe

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначениe

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначениe

Повишена 
проходимост*

M Превозни 
средства, 
използвани 
за превоз на 
пътници

M1 Брой на 
седалките < 
9;

70 71** 68 69** 68 69**

M1 Брой на 
седалките <
9; 

отношение 
мощност 
към маса > 
150 kW/t;

71 71 69 69 69 69

M2 Брой на 
седалките > 
9; маса < 2 t;

72 72 70 70 70 70

M2 Брой на 
седалките > 
9; 
2t<маса<3.5t

73 74 71 72 71 72

M2 Брой на 
седалките > 
9; 3,5 
t<маса<5t 

номинална 
мощност на 
двигателя < 

74 75 72 73 72 73
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150 kW;

M2 Брой на 
седалките > 
9; 3,5 
t<маса<5t 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW;

76 78 74 76 74 76

M3 Брой на 
седалките > 
9; Маса > 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW;

75 76 73 74 73 74

M3 Брой на 
седалките > 
9; Маса > 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW;

77 79 75 77 75 77

N Превозни 
средства, 
използвани 
за превоз на 
товари

N1 маса < 2 t; 71 71 69 69 69 69

N1 2t<маса<3.5t 72 73 70 71 70 71
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N2 3,5 
t<маса<12 t 

номинална 
мощност на 
двигателя < 
75 kW;

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 
t<маса<12 t 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW;

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 
t<маса<12 t 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW;

77 79 75 77 75 77

N3 Маса > 12 t; 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW;

77 78 75 76 75 76

N3 Маса > 12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя > 
150 kW;

80 82 78 80 78 80
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* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 
проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената 
максимална маса > 2 t.

Изменение

Гранични стойности, категория и преходни разпоредби относно Правило № 51.03 на ИКЕ,
нови типове превозни средства

Етап 1 Етап 2 Етап 3

2 години
след влизане в сила на Правило 
№ 51.03 на ИКЕ
Гранична стойност в dB(A)

4 години
след етап 1

Гранична 
стойност в 
dB(A)

6 години
след етап 1

Гранична 
стойност в 
dB(A)

4 години
след етап 2

Гранична 
стойност в 
dB(A)

6 години след 
етап 2

Гранична 
стойност в 
dB(A)

              съотношение 
мощност/ маса ≤ 120 
kW/t

М1      120<съотношение 

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-
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мощност/ маса ≤ 160 
kW/t

             съотношение 
мощност/ маса > 160 
kW/t

 брутно тегло на 
превозното средство 
≤ 2.5 t

M2        2,5 t < брутно тегло на 
превозното средство 
≤ 3,5 t

               брутно тегло на 
превозното средство 
> 3.5 t

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71

             мощност≤ 180 kW
M3       180 < мощност≤ 250 

kW
               мощност > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            брутно тегло на 
превозното средство 
≤ 2.5 t

N1        2.5 t < брутно тегло на 
превозното средство 
≤ 3.5 t

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-
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             мощност ≤ 150 kW
N2        мощност > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             мощност ≤ 250 kW
N3         мощност > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Превозни средства с повишена проходимост „G“ за всички категории +1 dB(A) за етап 1, дълбочина на газене 50cm, способност за 
изкачване на наклон 30% като допълнително изискване за M1G
Превозни средства с повишена проходимост „G“ за всички категории N3, M3 +2 dB(A) за етап 2 и след него, всички останали категории 
+1 dB(A) за етап 2 и след него
Неопределеност на закръглянето и измерването в съответствие с правило ИКЕ R51.02 

Or. en

Обосновка

Правило № 51 на Икономическа комисия за Европа следва да бъде изменено, като се прилага нов метод на изпитване и допълнителни 
разпоредби за излъчвания звук (ДРИЗ). Въвеждането на новия метод на изпитване следва да се придружава от нови гранични 
стойности. Полза за околната среда следва да бъде реализирана чрез триетапен подход по отношение на граничните стойности. 
Преходните разпоредби отразяват нуждата на производителите на превозни средства да проектират отново продуктите си в 
съответствие с техния обичаен продуктов цикъл.
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Изменение 123
Britta Reimers

Предложение за регламент
Приложение ІІІ

Текст, предложен от Комисията

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Категория 
превозно 
средство

Описание на категорията 
превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)
(децибели (А)

Гранични 
стойност
и за 
одобрение 
на типа на 
нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойност
и за 
одобрение 
на типа на 
нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 
експлоатация 
на нови 
превозни 
средства

Фаза 1 в 
сила от 

[2 години 
след 
публикуван
ето]

Фаза 2 в 
сила от 

[5 години 
след 
публикуван
ето]

Фаза 3 в сила 
от 
[7 години след 
публикуванет
о]

С 
общо 
предн
азнач
ение

По
ви
ше
на 
пр
охо
ди
мо
ст

С 
общо 
предн
азнач
ение

По
ви
ше
на 
пр
охо
ди
мо
ст

С 
общо 
предн
азнач
ение

Повиш
ена 
проход
имост
*
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* *

M Превозни средства, използвани 
за превоз на пътници

M1 Брой на седалките < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

Брой на седалките < 9; 
отношение мощност към маса > 
150 kW/t;

71 71 69 69 69 69

M2
Брой на седалките > 9; маса < 2 
t 72 72 70 70 70 70

M2
Брой на седалките > 9; 2 t < 
маса < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t< 
маса< 5 t; 
номинална мощност на 
двигателя < 150 kW;

74 75 72 73 72 73

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t < 
маса < 5 t; 
номинална мощност на 
двигателя > 150 kW;

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на седалките > 9; маса > 5 
t; 
номинална мощност на 
двигателя < 150 kW;

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на седалките > 9; маса > 5 
t; 
номинална мощност на 
двигателя > 150 kW;

77 79 75 77 75 77

N Превозни средства, използвани 
за превоз на товари

N1 маса < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < маса < 3.5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < маса < 12 t; 
номинална мощност на 
двигателя < 75 kW;

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < маса< 12 t; 
75 < номинална мощност на 

75 76 73 74 73 74
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двигателя < 150 kW

N2

3,5 t < маса < 12 t; 
номинална мощност на 
двигателя> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

маса > 12 t; 
75 < номинална мощност на 
двигателя< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

маса > 12 t; 
номинална мощност на 
двигателя> 150 kW

80 82 78 80 78 80

*Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря 
на съответното определение за превозни средства с повишена проходимост, посочено в 
точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. 

**За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни 
средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса > 
2 t.

Изменение, внесено от Парламента

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука, закръглено до 
най-близкото цяло число, не трябва да надвишава следните гранични стойности:

Категория 
превозно 
средство

Описание на категорията превозно 
средство

Общи гранични стойности 1)за 
нови типове превозни средства, 
изразени в децибели (A)

Фаза 1 в сила от
2 години след 
влизането в сила

Фаза 2 в сила 
от
6 години след 
влизането в 
сила *

M1 съотношение мощност/ маса ≤ 120 kW/t 72 70

120 < Съотношение мощност/ маса  ≤ 
150 kW/t

73 71

Съотношение мощност/ маса  > 150 kW/t 75 74

M2 Брутно тегло на превозното средство 72 71
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<2,5 t 

2,5 t < Брутно тегло на превозното 
средство ≤ 3,5 t

74 73

N1 Брутно тегло на превозното средство ≤ 
2,5 t; Обем < 660cm3; Съотношение 
мощност/маса (брутно тегло на 
превозното средство)<35 kW/t

74 73

Брутно тегло на превозното средство ≤ 
2,5 t

72 71

2,5 t < Брутно тегло на превозното 
средство≤ 3,5 t

74 73

Категория 
на 
превозното 
средство

Описание на категорията превозно 
средство

Общи гранични стойности 1)за 
нови типове превозни средства, 
изразени в децибели (A)

Фаза 1 в сила от
3 години след 
влизането в сила

Фаза 2 в сила 
от
8 години 
след 
влизането в 
сила

M2 Брутно тегло на превозното средство > 
3,5 t ; Номинална мощност  ≤ 135 kW

75 74

Брутно тегло на превозното средство  > 
3.5 to ; Номинална мощност   > 135 kW

76 75

M3 2) Номинална мощност   ≤ 135 kW 76 75

135 < Номинална мощност  ≤ 250 kW 79 78

M3 2) Номинална мощност > 250 kW 80 79

N2 Номинална мощност ≤ 135 kW 78 76

Номинална мощност > 135 kW 79 78

N3 Номинална мощност ≤ 135 kW 79 78

135 < Номинална мощност ≤ 250 kW 81 80

Номинална мощност > 250 kW 82 81

* За превозните средства от категории M1/N1 и M2 < 3,5 t, преходният период за 
продажба и пускане в експлоатация на нови превозни средства е 2 години
1) Граничните стойности се увеличават с +2dB за превозно средство от клас M3 и N3 и с 
+1 dB за всяко друго превозно средство, ако то отговаря на съответните определения за 
превозни средства с повишена проходимост, посочени в точка 4 от раздел А на приложение II 
към Директива 2007/46/ЕО.
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2) Граничните стойности се увеличават с +2dB за превозни средства от клас M2 или 
M3, ако те са оборудвани с двигател с принудително запалване с номинални обороти на 
двигателя от повече от 3 500 об/мин

Or. en

Обосновка

Предвид на факта, че европейският регламент за шума на превозните средства има пряко 
въздействие върху прилаганото в световен мащаб Правило № 51 на Икономическата 
комисия за Европа към ООН, е важно да се разглеждат гранични стойности, класове 
превозни средства и срокове, които са съвместими с технологиите на всички пазари, които 
прилагат и искат да прилагат Правило № 51 на ИКЕ. По този начин ще се избегне 
дехармонизацията между пазарите и ще позволи лесен достъп за производителите до 
световния пазар.

Изменение 124
Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Приложение III

Текст, предложен от Комисията

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Категор
ия 

превозн
о 

средство

Описание на 
категорията 

превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични стойности 
за одобрение на 

типа на нови типове 
превозни средства

Гранични стойности 
за одобрение на 

типа на нови типове 
превозни средства

Гранични стойности 
за регистрация, 
продажба и пускане 
в експлоатация на 
нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназн
ачение

Повишен
а 

проходи

С общо 
предназн
ачение

Повише
на 

проходи

С общо 
предназн
ачение

Повише
на 

проходи
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мост* мост* мост*

M

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на пътници

M1
Брой на седалките 
< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Брой на седалките 
< 9; 
Съотношение 
мощност/ маса > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Брой на седалките 
> 9; маса < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2

Брой на седалките 
> 9; 2 t < маса <
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Брой на седалките 
> 9; 3,5 t < маса < 5 
t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

Брой на седалките 
> 9; 3,5 t < маса< 5 
t;
номинална 
мощност на 
двигателя > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на седалките 
> 9; маса > 5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на 
седалките > 9; 
маса > 5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на товари

N1 маса < 2 t 71 71 69 69 69 69
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N1 2 t < маса < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < маса < 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < маса < 12 t; 
75 < номинална 
мощност на 
двигателя < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < маса < 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

маса > 12 t; 
75 < номинална 
мощност на 
двигателя< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

маса > 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя > 150
kW

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря на 
съответното определение за превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 
от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни средства 
с повишена проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.
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Изменение 

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Категория
превозно 
средство

Описание на 
категорията 
превозно 
средство 

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични стойности за одобрение 
на типа на нови типове превозни 

средства

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба и 
пускане в експлоатация 

на нови превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства*****

Фаза 1 в сила от 
[2 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[6 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[10 години след 
публикуването]

Фаза 4 в сила 
от [14 години 
след 
публикуването] 
******

С общо 
предназначение

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназна-

чение

Повишена 
проходимост*

Повишена 
проходимост

С общо 
предназна-

чение*

С общо 
предназна-
чение***

Превозни 
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средства, 
използвани 
за превоз на 
пътници и 
стоки 
*******

M1

Брой на 
седалките <
9;
отношение 
мощност 
към маса <
120 kW/t

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

Брой на 
седалките <
9; 120 kW/t 
<
отношение 
мощност 
към маса <
160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

Брой на 
седалките <
9; 
отношение 
мощност 
към маса > 
160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2 Брой на 71 72 69 70 69 70 68
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седалките > 
9; маса < 2,5 
t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя < 
75kW

M2

Брой на 
седалките > 
9; маса < 2,5 
t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя >
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

Брой на 
седалките > 
9; 2,5 t < 
маса < 3.5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

Брой на 
седалките > 
9; маса > 3.5
t

76 77 73 74 72 73 71

N1 маса < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < маса 
< 3.5 t 73 74 73 74 72 73 69

Гранични стойности за Гранични стойности за Гранични стойности за Гранични 



PE491.113v02-00 38/90 AM\905004BG.doc

BG

одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

одобрение на типа на 
нови типове превозни 

средства

одобрение на типа на 
нови типове превозни 

средства****

стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства*****

Фаза 1 в сила от
[3 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[8 години след 

публикуването]

Фаза 3 в сила от
[12 години след 
публикуването]

Фаза 4 в сила 
от [16 години 

след 
публикуването] 

******

С общо 
предназначение

Повишена 
прохо-

димост*

С общо 
предназна-

чение

Повишена 
прохо-

димост*

С общо 
предназна-

чение

Повишена 
прохо-

димост*

С общо 
предназна-
чение***

M3 

Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 
t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя <
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 
t; 
100 kW < 
номинална 

76 77 74 75 73 74 72
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мощност 
на 
двигателя <
180 kW

M3

Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 
t; 
180 < 
номинална 
мощност 
на 
двигателя < 
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 
t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя > 
250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71
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N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 
75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 
150 <
номинална 
мощност 
на 
двигателя

78 79 77 78 77 78 74

N3

маса > 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

маса > 12 t; 
100 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

маса > 12 t; 
150 <
номинална 
мощност 

81 82 80 81 79 80 77
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на 
двигателя < 
250 kW

N3

маса > 12 t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря на съответното определение за 
превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО.. 

**
За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни средства с повишена проходимост са 

валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.

*** За превозни средства с повишена проходимост общите гранични стойности се повишават с + 1 dB(A)
**** Преходен период за първо регистриране на нови превозни средства: 2 години от датата на влизане в сила на 

приложимата фаза
***** Преходен период за първо регистриране на нови превозни средства: 3 години от датата на влизане в сила на 

настоящия регламент
****** Комисията извършва подробно изследване за валидиране на фаза 4, като отчита техническата осъществимост на 

предложените ограничения на граничните стойности на шума, след като е приложена фаза 3. В случай на 
положителна оценка фаза 4 се прилага четири години след публикуването на проучването на Комисията.

******* M1 Превозни средства със специално предназначение:
За превозни средства, достъпни за инвалидни колички (съгласно определението в параграф 5.5 от приложение ІІ към 
Директива 2007/46/ЕО) и бронирани превозни средства (съгласно определението в част А, параграф 5.2 от 
приложение ІІ към Директива 2007/46/ЕО) се допускат модификации в тръбите на изпускателната уредба без 
допълнителни изпитвания, при условие че са запазени всички оригинални устройства за контрол на емисиите, 
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включително филтрите за частици (ако има такива). Ако е необходимо ново изпитване, разрешават се 
допълнителни 2dB(A) над приложимата гранична стойност.

******** За превозни средства, произведени в малки серии съгласно раздел 1 на част А от приложение ХІІ към Директива 
2007/46/ЕО, приложимата дата за фаза 1 и фаза 2 се отлага с две години.

Or. en

Обосновка

С оглед увеличаване на ползите за здравето и засилване на правната сигурност следва да се установят дългосрочни гранични стойности 
на шума. Категориите превозни средства следва също така да бъдат актуализирани спрямо най-новите технически стандарти. Това 
адаптиране следва да даде възможност за определяне на амбициозни гранични стойности на шума и за оптимизиране на цялостното 
намаление на шума. Допълнителното диференциране на категориите превозни средства ни дава възможност за установяване на по-
амбициозни гранични стойности на шума за превозните средства с по-ниска номинална мощност на двигателя и по-реалистични 
гранични стойности на шума за превозните средства с по-висока номинална мощност на двигателя. Регламентът следва да отразява 
различията в развитието и производството на леките автомобили и тежкотоварните автомобили. В съответствие с това се 
установяват различни фази за лични автомобили и автомобили с търговско предназначение. 

Изменение 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Предложение за регламент
Приложение III 

Текст, предложен от Комисията
Приложение III

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да надвишава следните гранични 
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стойности:

Категория
превозно 
средство

Описание 
на 

категорията 
превозно 
средство 

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба и 

пускане в експлоатация на 
нови превозни средства

Фаза 1 в сила от 
[2 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[5 години след публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[7 години след публикуването]

С общо 
предназначени

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначени

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначени

Повишена 
проходимост*

M

Превозни 
средства, 
използвани 
за превоз 
на пътници

M1

Брой на 
седалките <
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1

Брой на 
седалките <
9;
отношение 
мощност 
към маса > 

71 71 69 69 69 69
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150 kW/t

M2

Брой на 
седалките > 
9; маса < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

Брой на 
седалките > 
9; 2 t < маса 
< 3.5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Брой на 
седалките > 
9; 3.5 t < 
маса < 5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Брой на 
седалките > 
9; 3.5 t < 
маса < 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 

75 76 73 74 73 74
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t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

M3

Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 
t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Превозни 
средства, 
използвани 
за превоз 
на стоки

N1 маса < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < маса <
3.5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 

74 75 72 73 72 73
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75 kW

N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 t < маса 
< 12 t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

маса > 12 t; 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

маса > 12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

80 82 78 80 78 80
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* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря на съответното 
определение за превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II 
към Директива 2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни средства с 
повишена проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.
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Изменение
Приложение III

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да надвишава 
следните гранични стойности:

Категор
ия 
превозн
о 
средство

Описание на категорията 
превозно средство Гранични стойности, изразени в дБ (A)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба 
и пускане в 
експлоатация на нови 
превозни средства

Фаза 1 в сила 
от
[1 година след 
публикуването
]

Фаза 2 в сила 
от
(6 година след 
публикуването
)

Фаза 3 в сила от
(8 година след 
публикуването)

С общо 
предна
значен
ие

Пови
шена 
прохо
димо
ст

С общо 
предна
значен
ие

Пови
шена 
прохо
димо
ст

С общо 
предна
значен
ие

Повишена 
проходимост

M
Превозни средства, 
използвани за превоз на 
пътници

M1 Брой на седалките ≤ 9; ≤ 125 
kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
Брой на седалките ≤ 9; 
125kW/t < отношение 
мощност към маса ≤ 150kW/t

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1 Брой на седалките ≤ 9;
отношение мощност към 

75 74 74
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маса > 150kW/t

M1

Брой на седалките ≤ 4 
включително водача; 
Отношение мощност към 
маса  > 200kw/t; точка R на 
седалката на водача < 450 
mm над земята 

77 / 76 / 76 /

M2 Брой на седалките > 9; маса 
≤ 2.5 t 72 72 70 70 70 70

M2 Брой на седалките > 9; 2.5 t 
< маса ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t 
< маса ≤ 5 t; номинална 
мощност на двигателя < 
150kW

76 77 75 76 75 76

M2

Брой на седалките > 9; 3,5 t 
< маса ≤ 5 t; номинална 
мощност на двигателя ≥ 
150kW

77 78 76 77 76 77

M3
Брой на седалките > 9; маса 
> 5 t; номинална мощност на 
двигателя ≤ 180kW

76 77 75 76 75 76

M3

Брой на седалките > 9; маса 
> 5 t; 180 kW < номинална 
мощност на двигателя ≤ 
250kW

79 80 78 79 78 79

M3

Брой на седалките > 9; 
маса > 5 t; номинална 
мощност на двигателя > 
250kW

80 81 79 80 79 80

N
Превозни средства, 
използвани за превоз на 
товари

N1 маса ≤ 2.5 t 72 74 70 72 70 72

N1 2.5 t < маса ≤ 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < маса ≤ 12 t;
номинална мощност на 
двигателя < 150kW

77 78 76 77 76 77
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N2
3,5 t < маса ≤ 12 t;
номинална мощност на 
двигателя ≥150kW

78 79 77 78 77 78

N3
маса > 12 t;
номинална мощност на 
двигателя ≤180kW

79 80 78 79 78 79

N3
маса > 12 t;
180 < номинална мощност 
на двигателя ≤250kW

81 82 80 81 80 81

N3
маса > 12 t;
номинална мощност на 
двигателя >250 kW

82 83 81 82 81 82

*** За превозни средства от категория M1, ако превозното средство отговаря на 
съответното определение за превозно средство с повишена проходимост съгласно член 
А.4 от на приложение II към Директива 2006/46/ЕО, и освен това дълбочината му на 
газене надхвърля 500mm и може да се изкачва наклони от 35°.

Бележк
а

Гранични стойности за N3 само ако е разрешено за изпитването да се използват 
„нормални гуми“

Or. en

Обосновка

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. 
A new better categorisation must take into account customer demands for an increased 
diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to 
a premature termination of many vehicle types in production. For stage 1 the vehicle manufacturers 
will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining 
products. This will cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting 
already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by a second step affecting another 20-40% 
depending on the proposed subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during 
the monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition to 3 m/s2. 
The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the 
limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) 
in stage 1, effecting already 17-28%  of all vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed 
data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the Commission 
are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that 
the manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final 
Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again only 100 
data files were used for the analysis.
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Изменение 126
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Катего
рия
превозн
о 
средств
о

Описание на 
категорията 
превозно 
средство 

Гранични стойности
в dB(А)
(децибели (А)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на типа 
на нови типове 
превозни средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 
експлоатация на 
нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[7 години след 
публикуването]

С 
общо 
предн
азнач
ение

Повише
на 
проходи
мост*

С общо 
предна
значен
ие

Повишен
а 
проходим
ост*

С 
общо 
предн
азнач
ение

Повишен
а 
проходим
ост*

M

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
пътници
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M1
Брой на 
седалките < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Брой на 
седалките < 9;
Отношение 
мощност към 
маса 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

Брой на 
седалките > 9; 
маса < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

Брой на 
седалките > 9; 
2 t < маса <
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Брой на 
седалките > 9; 
3,5 t < маса <
5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Брой на 
седалките > 9; 
3,5 t < маса <
5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на 
седалките > 9; 
маса > 5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на 
седалките > 9; 
маса > 5 t;
номинална 

77 79 75 77 75 77
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мощност на 
двигателя >
150 kW

N

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
товари

N1 маса < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < маса <
3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < маса <
12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 7
5 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < маса <
12 t;
75 < номиналн
а мощност на 
двигателя < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < маса <
12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

маса > 12 t;
75 < номиналн
а мощност на 
двигателя < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

маса > 12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното 
средство отговаря на съответното определение за превозни средства с 
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повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II 
към Директива 2007/46/ЕО.

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности 
за превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако 
разрешената максимална маса > 2 t.

Изменение

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука, закръглено до 
най-близкото цяло число, не трябва да надвишава следните гранични стойности:

Общи гранични стойности 1)за нови типове превозни 
средства в децибели (A)

Катего
рия 
превоз
но 
средств
о

Описание на 
категорията превозно 
средство 

Фаза 1 в сила от 
2 години след
влизането в 
сила

Фаза 1 в сила от 
6 години след
влизането в 
сила*

Фаза 3*** в сила 
от 10 години 
след влизането 
в сила**

Отношение мощност 
към маса (PMR) <
120 kW/t

71 70 68

M1 2) 120< PMR < 150 kW/t 72 71 69
PMR > 150 kW/t 74 73 72

обща допустима маса<
2,5 t; номинална 
мощност < 75 kW/t

71 70 69

M2

обща допустима маса<
2,5 t; номинална 
мощност > 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < обща допустима 
маса < 3,5 t;

74 73 71

N1 обща допустима маса<
2,5 t

72 71 69

2,5 t < обща допустима 
маса< 3,5 t;

74 73 70

Общи гранични стойности 1)за нови типове 
превозни средства в децибели (A)
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Катего
рия 
превоз
но 
средст
во

Описание на 
категорията превозно 
средство

Фаза 1 в сила от 3 
години след 
влизането в сила

Фаза 2 в 
сила от 8 
години след 
влизането в 
сила

Фаза 3*** в сила 
от  12 години 
след влизането 
в сила**

M2

обща допустима маса> 
3,5 t; номинална 
мощност < 150 kW

76 74 72

обща допустима маса> 
3,5 t; номинална 
мощност > 150 kW

77 75 73

M3 номинална мощност <
100 kW

74 73 71

100 < номинална 
мощност < 150 kW

76 75 73

150 < номинална 
мощност < 250 kW

79 78 76

номинална мощност > 
250 kW

80 79 78

номинална мощност <
75 kW

76 75 73

N2 75 < номинална 
мощност < 150 kW

77 76 74

номинална мощност > 
150 kW

78 77 75

номинална мощност <
100 kW

76 75 73

N3 100 < номинална 
мощност < 150 kW

79 78 76

150 < номинална 
мощност < 250 kW

81 80 78

номинална мощност > 
250 kW

82 81 80

* За всички превозни средства от категории M1/N1 и M2 < 3.5 t преходният 
период за продажба и пускане в експлоатация на нови превозни средства е 2 
години.

** За всички категории превозни средства преходният период за продажба и 
пускане в експлоатация на нови превозни средства е 3 години.

*** Веднага след прилагането на предходната фаза Комисията извършва 
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проучване за утвърждаване на осъществимостта на тази фаза. В случай на 
положителна оценка тази фаза е приложима 4 години след публикуването 
на съответното проучване.

1) Граничните стойности се увеличават с +2dB за превозно средство от клас 
M3 и N3 и с +1 dB за всяко друго превозно средство, ако то отговаря на 
съответните определения за превозни средства с повишена проходимост, 
посочени в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.  

2) Граничните стойности се увеличават с +1dB за превозно средство то клас 
M1, ако превозното средство е оборудвано с гуми от клас C1D или C1E в 
съответствие с определението, посочено в раздел А на приложение II към 
Регламент (EО) № 661/2009. 

Or. de

Обосновка

За да се осигури подходящият баланс между необходимостта от поддържане на циклите 
на промишлено развитие и на правната сигурност и необходимостта от постигане на 
нужните ползи за общественото здраве, фазите бяха приспособени.  По-специално при 
фази 3 и 4 се поставят амбициозни цели. Категориите превозни средства бяха също така 
актуализирани спрямо най-новите технически стандарти. Допълнителното диференциране 
на тези категории превозни средства дава възможност за по-реалистични гранични 
стойности на шума. Сроковете са съвместими със стандартните производствени цикли и 
са различни за лекотоварните и тежкотоварните превозни средства.

Изменение 127

Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение III

Текст, предложен от Комисията

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Катего
рия 

превоз
но 

Описание на 
категорията 

превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)
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средст
во

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 

продажба и пускане 
в експлоатация на 

нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начение

Пови
шена 

проход
имост

*

С общо 
предназ
начение

Пови
шена 

проход
имост

*

С общо 
предназн
ачение

Повиш
ена 

проход
имост*

M Превозни средства, 
използвани за превоз 

на пътници

M1 Брой на седалките <
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 Брой на седалките <
9; 

съотношение 
мощност/маса > 150 

kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 Брой на седалките > 
9; маса < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 Брой на седалките > 
9; 2 t < маса < 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Брой на седалките > 
9; 3,5 t < маса < 5 t; 

номинална 
мощност на 

двигателя < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 Брой на седалките > 
9; 3,5 t < маса < 5 t; 

номинална мощност 
на двигателя > 150

kW

76 78 74 76 74 76
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M3 Брой на седалките > 
9; маса > 5 t; 

номинална мощност 
на двигателя < 150 

kW

75 76 73 74 73 74

M3 Брой на седалките > 
9; маса > 5 t; 

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW

77 79 75 77 75 77

N Превозни средства, 
използвани за превоз 

на товари

N1 Маса < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < маса < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < маса < 12 t; 
номинална мощност 

на двигателя < 75
kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < маса < 12 t; 
75 < номинална 

мощност на 
двигателя < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < маса < 12 t; 
номинална 

мощност на 
двигателя > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 маса > 12 t; 
75 < номинална 

мощност на 
двигателя < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 маса > 12 t; 
номинална мощност 
на двигателя > 150

kW

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 
проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО. 
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** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената 
максимална маса > 2 t.

Изменение, внесено от Парламента

Приложение III
Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Катего
рия 
превоз
но 
средст
во

Описание на 
категорията 
превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за
одобрение 
на типа на 
нови типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 
експлоатаци
я на нови 
превозни 
средства

Гранични 
стойности 
за 
одобрение 
на типа на 
нови 
типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности 
за 
регистрац
ия, 
продажба 
и пускане 
в 
експлоата
ция на 
нови 
превозни 
средства

Фаза 1 в 
сила от 

[1 година 
след 
публикуване
то]

Фаза 2 в сила 
от 

[2 години 
след 
публикуванет
о]

Фаза 3 в 
сила от 

[4 години 
след 
публикуване
то]

Фаза 4 в 
сила от 
[6 години 
след 
публикува
нето]

Фаза 5 в 
сила от 
[8 години 
след 
публикува
нето]

С общо 
предназначе
ние

С общо 
предназначен
ие

С общо 
предназначе
ние

С общо 
предназна
чение

С общо 
предназна
чение

M

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
пътници
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M1**

Брой на 
седалките < 9

отношение 
мощност 
към маса < 
150 kW/t

70 68 68 66 66

M1**

Брой на 
седалките < 9
отношение 
мощност към 
маса > 150 
kW/t

71 69 69 67 67

M2

Брой на 
седалките > 9
максимална 
маса < 2,5 t

72 70 70 68 68

M2

Брой на 
седалките > 9
2,5 t < 
максимална 
маса < 3,5 t

73 71 71 69 69

M2

Брой на 
седалките > 9
3,5 t < 
максимална 
маса < 5 t 

74 72 72 70 70

M3

Брой на 
седалките > 9

максимална  
маса > 5 t

номинална 
мощност на 
двигателя <
250 kW

75 73 73 71 71

M3

Брой на 
седалките > 9

максимална  
маса > 5 t
номинална 
мощност на 
двигателя > 

77 75 75 73 73
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250 kW

N

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
товари

N1**
максимална 
маса < 2,5 t 71 69 69 67 67

N1**

2,5 t < 
максимална 
маса < 3,5 t

72 70 70 68 68

N2

3,5 t < 
максимална 
маса < 12 t 
номинална 
мощност на 
двигателя <
150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 t < маса <
12 t 
номинална 
мощност на 
двигателя > 
150 kW

77 75 75 73 73

N3

максимална  
маса > 12 t

номинална 
мощност на 
двигателя <
250 kW

76 74 74 72 72

N3***

максимална  
маса > 12 t

номинална 
мощност на 
двигателя >
250 kW

78 76 76 74 74

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 
проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 и N1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената 
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максимална маса > 2 t.
*** Всички гранични стойност за превозни средства от категория  N3 се 

занижават с 1dB (A), за да се вземе предвид промяната в инструкциите за 
гумите в метод Б на изпитване 

**** За превозните средства с повишена проходимост всички гранични 
стойности са по-ниски с 1dB (A) 

Or. en
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Изменение 128
Toine Manders, Satu Hassi

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 
превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)
Гранични стойности за 

одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
одобрение на типа на нови 
типове превозни средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба и 

пускане в експлоатация на нови 
превозни средства

Фаза 1 в сила от
[2 години след публикуването]

Фаза 2 в сила от
[5 години след публикуването]

Фаза 3 в сила от
[7 години след публикуването]

С общо 
предназначение

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначение

Повишена 
проходимост*

С общо 
предназначение

Повишена 
проходимост*

M Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на пътници

M1 Брой на седалките 
≤ 9;

70 71** 68 69** 68 69**
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M1 Брой на седалките 
< 9; 
отношение 
мощност към маса 
> 150 kW/t;

71 71 69 69 69 69

M2 Брой на седалките 
> 9; маса ≤ 2 t;

72 72 70 70 70 70

M2 Брой на седалките 
> 9; 2 t < маса ≤ 
3,5 t;

73 74 71 72 71 72

M2 Брой на седалките 
> 9; 3,5 t < маса ≤ 
5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 150 
kW;

74 75 72 73 72 73

M2 Брой на седалките 
> 9; 3,5 t < маса ≤ 
5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя > 150 
kW;

76 78 74 76 74 76

M3 Брой на седалките 
> 9; маса > 5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя < 150 
kW;

75 76 73 74 73 74
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M3 Брой на седалките 
> 9; маса > 5 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя > 150 
kW;

77 79 75 77 75 77

N Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на товари

N1 маса ≤ 2 t; 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < маса < 3,5 t; 72 73 70 71 70 71
N2 3,5 t < маса ≤ 12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 75
kW;

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < маса ≤ 12 t;  
75 < номинална 
мощност на 
двигателя < 150 
kW;

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < маса ≤ 12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя ≥ 150 
kW;

77 79 75 77 75 77

N3 Маса > 12 t; 
75 ≤ номинална 

77 78 75 76 75 76
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мощност на 
двигателя < 150 
kW;

N3 Маса > 12 t; 
номинална 
мощност на 
двигателя ≥ 150 
kW;

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря на съответното определение за 
превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни средства с повишена проходимост 
са валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.

Категория 
превозно средство

Описание на категорията превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични стойности за одобрение на 
типа на нови типове превозни 

средства

Гранични стойности за одобрение на 
типа на нови типове превозни 

средства

Фаза 1 в сила от Фаза 2 в сила от

Изменения, внесени от Парламента
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[2 години след публикуването] [5 години след публикуването]

M Превозни средства, използвани за 
превоз на пътници

M1 Брой на седалките < 9; 68 67

M1

Брой на седалките < 9; 

отношение мощност към маса > 150 
kW/t;

71 69

M2 Брой на седалките > 9; 2 t < маса ≤ 2 t; 73 71

M2

Брой на седалките > 9; 3.5 t < маса < 5
t; 

номинална мощност на двигателя < 
150 kW;

74 72

M2

Брой на седалките > 9; 3.5 t < маса < 5 
t; 
номинална мощност на двигателя >
150 kW

76 74

M3

Брой на седалките > 9; маса > 5 t; 

номинална мощност на двигателя < 
150 kW

75 73

M3

Брой на седалките > 9; маса > 5 t; 
номинална мощност на двигателя >
150 kW

77 75
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N Превозни средства, използвани за 
превоз на товари

N1 маса < 2,5 t 68 67

N1 2,5 t < маса < 3.5 t 70 68

N2

3.5 t < маса < 12 t; 

номинална мощност на двигателя < 
150 kW

75 73

N2

3.5 t < маса < 12 t; 
номинална мощност на двигателя >
150 kW

77 75

N3

маса > 12 t; 
номинална мощност на двигателя < 
150 kW

77 75

N3

маса > 12 t; 

номинална мощност на двигателя >
150 kW

79 77

* За всички превозни средства граничните стойности се повишават с 1 dB(A), ако превозното средство отговаря 
на съответното определение за превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на 
приложение II към Директива 2007/46/ЕО 

** За всички категории превозни средства преходният период за продажба и пускане в експлоатация на нови 
превозни средства е 2 години.
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Or. en

Обосновка

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent vehicles on silent tyres are most cost effective. 
This approach is also based on the “polluter pays principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent tyres are demanded, also for new vehicles. This 
means new vehicles will be more silent, also in the approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the 
first phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 2012, this will even be more: 95%. This means 
that the first Commission phase is already dealt with and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is 
feasible. Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the Commission. Cars which fulfil the new 
second step are already on the market now. So the technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of noisy traction tyres). Trucks also will become more 
silent in type approval measurements. The first step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower measured result. This is confirmed by the limit 
proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the 
Japanese proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined with the silent engines of 2012, giving 
a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, 
because more silent tyres will become available as from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development cycles and legal certainty and to achieve the 
necessary public health benefits, four phases have been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle categories enables more realistic noise limit values. 
The time periods are compatible to typical production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles. 
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Изменение129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Предложение за регламент
Приложение III

Текст, предложен от Комисията

Приложение III

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да 
надвишава следните гранични стойности:

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 

превозно 
средство

Гранични стойности

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 

експлоатация на 
нови превозни 

средства
Фаза 1 в сила от
[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от
[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от
[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начение

Повиш
ена 

прохо
димос

т*

С общо 
предназ
начение

Повиш
ена 

прохо
димос

т*

С общо 
предназн
ачение

Повише
на 

проход
имост*

M Превозни 
средства, 

използвани за 
превоз на 
пътници

M1 Брой на 
седалките < 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 Брой на 
седалките <

9; 

71 71 69 69 69 69
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отношение 
мощност към 

маса > 150 
kW/t

M2 Брой на 
седалките > 
9; маса < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 Брой на 
седалките > 

9; 2 t < маса <
3.5 t

73 74 71 72 71 72

M2 Брой на 
седалките > 

9; 3,5 t < маса 
< 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 

150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 Брой на 
седалките > 

9; 3,5 t < маса 
< 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >

150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 

150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 Брой на 
седалките > 
9; маса > 5 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >

150 kW

77 79 75 77 75 77

N Превозни 
средства, 
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използвани за 
превоз на 

товари

N1 маса < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < маса <
3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 t < маса <
12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя < 

75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < маса <
12 t; 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 

150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < маса <
12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >

150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 маса > 12 t; 

75 <
номинална 
мощност на 
двигателя < 

150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 маса > 12 t; 

номинална 
мощност на 
двигателя >

150 kW

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 
проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
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превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената 
максимална маса > 2 t.
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Изменения, внесени от Парламента

Приложение III

Гранични стойности

Измереното в съответствие с разпоредбите на приложение II ниво на звука не трябва да надвишава следните гранични стойности:
Катего

рия 
превоз

но 
средст

во

Описание на категорията 
превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни средства

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 

експлоатация на 
нови превозни 

средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 

пускане в 
експлоатация на 

нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от 
[1 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[3 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[5 години след 
публикуването]

Фаза 4 в сила 
от 

[8 години след 
публикуването]

Фаза 5 в сила от 
[10 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начение

Повише
на 

проходи
мост*

С общо 
предна
значен

ие

Повише
на 

проходи
мост*

С 
общо 
предн
азнач

Повише
на 

проходи
мост*

С 
общо 
предн
азнач

Повише
на 

проходи
мост*

С общо 
предназ
начение

Повише
на 

проходи
мост*
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ение ение

M Превозни средства, използвани 
за превоз на пътници

M1

Брой на седалките < 9;
отношение мощност към маса 
< 150 kW/t;

70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1

Брой на седалките < 9;
отношение мощност към маса > 
150 kW/t;

71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
Брой на седалките > 9;
максимална маса < 2,5 t; 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

Брой на седалките > 9;
2,5 тона < максимална маса <
3,5 тона

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2

Брой на седалките > 9;
3,5 тона < максимална маса < 5
тона 

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

Брой на седалките > 9;
максимална маса > 5 t;
номинална мощност на 
двигателя < 250 kW;

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

Брой на седалките > 9;
максимална маса > 5 t;
номинална мощност на 
двигателя > 250 kW;

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Катег
ория 

превоз
но 

средст
во

Описание на категорията 
превозно средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 

пускане в 
експлоатация 

на нови 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 

пускане в 
експлоатация на 

нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от 
[1 година след 

публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[3 години след 

публикуването]

Фаза 3 в сила 
от 

[5 години след 
публикуването]

Фаза 4 в сила 
от 

[8 години след 
публикуването]

Фаза 5 в сила от 
[10 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начение

Повише
на 

проходи
мост*

С 
общо 

предна
значен

ие

Повише
на 

проходи
мост*

С 
общо 
предн
азнач
ение

Повише
на 

проходи
мост*

С 
общо 
предн
азнач
ение

Повише
на 

проходи
мост*

С общо 
предназ
начение

Повише
на 

проходи
мост*

N Превозни средства, използвани 
за превоз на товари

N1 максимална маса < 2,5 t; 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2.5 тона < максимална маса <
3,5 тона 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**
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N2

3,5 t < максимална маса < 12 t 
номинална мощност на 
двигателя < 150 kW;

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2

3.5 t < маса < 12 t 
номинална мощност на 
двигателя > 150 kW;

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3

максимална маса > 12 t;
номинална мощност на 
двигателя < 250 kW;

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***

максимална маса > 12 t; 
номинална мощност на 
двигателя > 250 kW;

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство отговаря на съответното определение за 
превозни средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категории M1 и N1, повишените гранични стойности за превозни средства с повишена 
проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса > 2 t.

*** Всички гранични стойности за превозни средства от категория N3 са понижени с 1dB (A), за да се вземат предвид 
инструкциите за гумите при метод на изпитване B. 

Or. en
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Изменение 130
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение III, бележка към таблицата (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение VІII 
ниво на звука не трябва да надвишава 
90 dB(A) под максимална скорост от 
130 km/h, независимо от условията на 
движение.

Or. de

Обосновка

Настоящият регламент следва да гарантира изключването на прекомерните шумови 
емисии от автомобилите. 

Изменение 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – под таблицата (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и не надхвърля 90 dB(A) при всякакви 
условия на движение под максимална 
скорост от 130 km/h съгласно 
приложение VIII. 

Or. en

Обосновка

Уместно е регламентът да гарантира предотвратяването на екстремни шумови емисии 
при условия на напълно или частично отворена дроселна клапа. Разпоредбите трябва да 
позволяват непосредствено прилагане в пътното движение от съответните власти. 
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Изменение 132

Sabine Wils

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – под таблицата (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и не надхвърля 87 dB(A) при всякакви 
условия на движение под максимална 
скорост от 130 km/h съгласно 
приложение VIII. 

Or. en

Обосновка

Уместно е регламентът да гарантира предотвратяването на екстремни шумови емисии 
при условия на напълно или частично отворена дроселна клапа. Разпоредбите трябва да 
позволяват непосредствено прилагане в пътното движение от съответните власти. 

Изменение 133
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 3.2.2. – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
В допълнение към изискванията, 
посочени в точки 1 - 3.2.2, трябва да са 
изпълнени следните изисквания:

В допълнение към изискванията, 
посочени в точки 1 - 3.2.1.4, са дадени 
следните препоръки, които следва да 
се приемат като изисквания за 
новопостроени изпитвателни писти:

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията предвижда промяна в спецификацията за строителството 
на изпитвателния обект. Това, което до този момент е препоръка, става задължително. С 
тази промяна всички изпитвателни писти, използвани в Европа, ще подлежат на повторно 
сертифициране като новопостроени.
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Изменение 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 3.2.2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към изискванията, 
посочени в точки 1 - 3.2.2, трябва да са 
изпълнени следните изисквания::

В допълнение към изискванията, 
посочени в точки 1 - 3.1.4, се дават
следните препоръки:

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията предвижда промяна в спецификацията за строителството 
на изпитвателния обект. Това, което до този момент е препоръка, строителите на 
пътища да разполагат с насоки за строителство на изпитвателна писта, става 
задължително. Тази промяна е направена без провеждането на технически консултации и 
Комисията не е представила разяснение относно причините за тази промяна. С 
въпросната промяна на практика всяка изпитвателна писта, която понастоящем се 
използва в Европа, ще подлежи на ново сертифициране като новопостроена. Никой не 
може да прецени въздействието на промяната на спецификациите и това би могло да 
наложи препострояването на много изпитвателни писти. Както вече бе посочено, 
съществува нов стандарт ISO, за който с предполага, че ще замени актуалните дефиниции 
за изпитвателни писти в рамките на няколко години, поради което е препоръчително 
запазването на настоящите спецификации.

Изменение 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 3.2.2 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към изискванията, 
посочени в точки 1―3.2.2, трябва да са 
изпълнени следните изисквания:

В допълнение към изискванията, 
посочени по точки от 1 до 3.2.2, 
следните изисквания на ISO 10844:2011 
трябва да бъдат изпълнени или следва 
да бъде направена препратка към ISO 
10844:1994 за преходен период от 5 
години:
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Or. en

Обосновка

Това изискване трябва да бъде съобразено едновременно с алинея 1 от приложение VII от 
настоящия регламент и работата, извършена от ИКЕ на ООН. Изискванията, посочени в 
тази алинея, от точка а) до точка ж), са взети от стандарт ISO 10844:2011. Този 
стандарт обаче все още не е включен в Правило на ИКЕ на ООН. Следователно е 
необходимо да се направи референция към предишната версия на стандарт ISO 10844:1994 
за преходен период от пет години, за да се позволи едновременно на ИКЕ на ООН да 
промени своите собствени правила и на изпитателните съоръжения да въведат 
промените, изисквани от версията от 2011 г. на този стандарт..

Изменение 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Предложение за регламент
Приложение VII – точка 2 – бележка под линия 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1/ ISO10844:1994. 1/За първите пет години след 
влизането в сила на този регламент, 
производителите могат да използват 
изпитвателни писти, 
сертифицирани по ISO 10844:1994 или 
по ISO 10844:2011. След тази дата 
производителите се задължават да 
използват само изпитвателни писти, 
съобразени с ISO 10844:2011.

Or. en

Обосновка

ISO 10844:1994 е актуализиран през март 2011 г. и понастоящем е нов ISO стандарт – ISO 
10844:2011. Новият текст обаче все още не е въведен във всички правила на ИКЕ на ООН 
във връзка със съоръжения за изпитване на превозни средства и автомобилни гуми. По тази 
причина е важно да има преходен период между двата стандарта, който да предостави 
възможност на производителите да възстановяват всяка писта, където е необходимо и на 
ИКЕ на ООН за въвеждане на референция към новия стандарт в своите собствени правила.

Изменение 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez
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Предложение за регламент
Приложение VII – точка 4.3.

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.3. За целите на настоящия стандарт 
измерванията по дълбочина на 
материала се провеждат на най-малко 10 
места, равномерно разположени по 
протежение на следите на колелата 
върху ивицата за изпитване, и се взема 
средната стойност, за да се сравни с 
определения минимум дълбочина на 
материала (текстурата). Вж. стандарт 
ISO 10844:1994 за описание на 
процедурата.

4.3. За целите на настоящия стандарт 
измерванията по дълбочина на 
материала се провеждат на най-малко 10 
места, равномерно разположени по 
протежение на следите на колелата 
върху ивицата за изпитване, и се взема 
средната стойност, за да се сравни с 
определения минимум дълбочина на 
материала. Вж. стандарт 
ISO 10844:2011 за описание на 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Регламентът трябва да бъде съобразен с действащите стандарти ISO. 

Изменение 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Предложение за регламент
Приложение VIII, точка 2.3 – ред 4 „Ускорение на превозното средство“

Текст, предложен от Комисията Изменение

ускорение на превозното средство awot: 
awot ≤ 5,0 m/s2

ускорение на превозното средство awot: 
awot ≤ 4,0 m/s2

Or. en

Обосновка

Ускорението, необходимо за ДРИЗ изпитването, както е посочено в предложението на 
Комисията, не е представително за градски условия на пътно движение. Освен това 
последователното повтаряне на изпитването повишава сложността и трудността си при 
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по-високи ускорения. Масивите от данни, използвани за ДРИЗ, не са производни от данните, 
получени по метод B. Всъщност метод B и ДРИЗ (Допълнителни разпоредби за излъчвания 
звук) не са свързани, следователно изменението в Метод B няма нужда да бъде 
възпроизведено в изпитването по ДРИЗ. Освен това не е извършено оценяване на цялостно 
въздействие, което да вземе предвид изменението от 4.0 до 5.0 m/s2.

Изменение 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Предложение за регламент
Приложение VIII – параграф 2.4. –параграф 3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да бъде ДРИЗ изпитването 
представително и повторяемо (за 
органа за одобрение на типа), 
превозните средства се изпитват, 
като се използва фабричното 
калибриране на предавателната 
кутия.

Or. en

Обосновка

Използването на фабричното калибриране на предавателната кутия е необходимо поради 
следните причини: Тъй като предавателната кутия трябва да работи извън „нормалните“ 
си параметри, калибрирането е необходимо, за да „задържа“ избраните предавки по време 
на ДРИЗ изпитването; с оглед на гореизложеното няма специално калибрибане на 
фабрично изготвени автомобили. Поради това не може да се получи потвърждение за 
съответствие на производството; нелинейно ускорение: поддържането на висока предавка 
и използването на пълна мощност от ниски обороти на минута може да доведе до 
„прескачане“ на съотношението обороти на минута на двигателя. Това „прескачане“ се 
причинява от запъването на преобразувателя на въртящия момент при ниско съотношение 
обороти на минута на двигателя.

Изменение 140
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение VIII – точка 4 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако измереното ниво на шума в дадена 
точка надвишава граничната стойност, 
се извършват две допълнителни 
измервания в същата точка, за да се 
провери неопределеността на 
измерването. Превозното средство 
продължава да съответства на ДРИЗ, ако 
средната стойност на три валидни 
измервания в тази специфична точка 
отговаря на спецификацията.

Ако измереното ниво на шума в дадена 
точка надвишава граничната стойност, 
се извършват две допълнителни 
измервания в същата точка, за да се 
провери неопределеността на 
измерването. Превозното средство 
продължава да съответства на ДРИЗ, ако 
средната стойност на три валидни 
измервания в тази специфична точка 
отговаря на спецификацията. В никаква 
пътна обстановка превозното 
средство не бива да превишава 90 
dB(A).

Or. de

Обосновка

Настоящият регламент трябва да гарантира изключването на излъчването на прекалено 
висок шум от моторните превозни средства.

Изменение 141
Holger Krahmer

Предложение за регламент
Приложение IX

Текст, предложен от Комисията

Приложение IX

Мерки за гарантиране чуваемостта на хибридни и електрически превозни 
средства

В настоящото приложение се разглежда акустична система за сигнализиране на 
превозното средство (АССПС) за хибридни електрически и изцяло електрически 
пътни превозни средства (ХЕПС и ЕПВ).
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A Акустична система за сигнализиране на превозното средство (

1. Дефиниране

Акустична система за сигнализиране на превозното средство (АССПС) е 
устройство за генериране на звук, предназначено да информира 

пешеходците и уязвимите участници в пътното движение.

2. Показатели на системата

Aко на превозното средство е монтирана АССПС, тя трябва да 
изпълнява изискванията, посочени по-долу.

3. Условия на работа

а) Метод на генериране на звука

ССПС трябва да генерира автоматично звук в минималния обхват на 
скоростта на превозното средство от потеглянето до около 20 km/h, 

както и по време на заден ход, ако Когато превозното средство е 
оборудвано с двигател с вътрешно горене, работещ в границите на 

обхвата на скоростта на превозното средство, определен по-горе, може 
да не е необходимо АССПС да генерира звук.

За превозни средства със звуково предупредително устройство за заден 
ход не е необходимо АССПС да генерира звук по време на движение назад.

б) Превключвател за временно изключване

АССПС може да включва превключвател, който спира временно нейното 
действие („превключвател за временно изключване“).

Ако е наличен превключвател за временно изключване обаче, превозното 
средство следва също така да бъде оборудвано с устройство, указващо 
изключеното състояние на устройство, което информира водача на 

седалката за приближаването на превозното средство..
АССПС следва да може да бъде задействана отново след спиране 

посредством превключвателя за временно изключване.
Ако е монтиран в превозното средство, превключвателят за временно 
изключване трябва да е разположен на място, на което водачът да го 

намира и манипулира с лекота.

в) Затихване

Нивото на звука на АССПС може да бъде понижено през периоди на 
експлоатация на превозното средство.

4. Вид и сила на звука

а) Звукът, генериран от АССПС, следва да бъде непрекъснат звук, който 
информира пешеходците и уязвимите участници в пътното движение за 

превозно средство в експлоатация. 
Не са приемливи обаче следните, както и други подобни видове звуци:

i) сирена, клаксон, камбана, звънец и звуци на превозно 
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средство за спешна помощ; 
ii) звукови сигнали за тревога напр. за пожар, крадци, дим;

iii) спорадичен звук.
Следва да се избягват следните, както и други подобни видове звуци:

iv) мелодични звуци, звуци на животни и звуци на насекоми; 
v) звуци, които затрудняват идентификацията на превозното 

средство и/или на работата му (напр. ускорение, отрицателно ускорение 
и др.);

б) Звукът, генериран от АССПС, следва да указва лесно поведението на 
превозното средство, например чрез автоматична промяна на нивото на 

звука или характеристики в синхрон със скоростта на превозното 
средство.

в) Нивото на звука, генериран от АССПС, не трябва да надвишава 
приблизителното ниво на звука на подобно превозно средство от същата 

категория, оборудвано с двигател с вътрешно горене и работещо при 
същите условия.

Съобразяване с околната среда:
При разработването на АССПС трябва да се вземе под внимание 

цялостното въздействие на шума в околната среда.

Изменение

заличава се
Or. de

Обосновка
За минимални изисквания е необходимо първо да се извърши оценка на последствията и да 
бъдат събрани допълнителни сведения, преди да бъдат издадени разпоредби. След 
приемането им те трябва да имат задължителна сила и не могат да бъдат доброволни. 
Освен това въпросните изисквания се отнасят до безопасността на движението и поради 
това законодателството, свързано с околната среда, не е подходящо място за тях.

Изменение 142
Karl-Heinz Florenz

Предложение за регламент
Приложение IX – точка 4
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Изменение

Текст, предложен от Комисията
Приложение IX

4. Вид и сила на звука
а) Звукът, генериран от АССПС, следва да бъде непрекъснат звук, който 

информира пешеходците и уязвимите участници в пътното движение за 
превозно средство в експлоатация. 
Не са приемливи обаче следните, както и други подобни видове звуци:

i) сирена, клаксон, камбана, звънец и звуци на превозно средство за 
спешна помощ; 

ii) звукови сигнали за тревога напр. за пожар, крадци, дим;
iii) спорадичен звук.

Следва да се избягват следните, както и други подобни видове звуци:
iv) мелодични звуци, звуци на животни и звуци на насекоми; 
v) звуци, които затрудняват идентификацията на превозното 

средство и/или на работата му (напр. ускорение, отрицателно 
ускорение и др.);

б) Звукът, генериран от АССПС, следва да указва лесно поведението на 
превозното средство, например чрез автоматична промяна на нивото на звука 
или характеристики в синхрон със скоростта на превозното средство.

в) Нивото на звука, генериран от АССПС, не трябва да надвишава 
приблизителното ниво на звука на подобно превозно средство от същата 
категория, оборудвано с двигател с вътрешно горене и работещо при същите 
условия.
Съобразяване с околната среда:
При разработването на АССПС трябва да се вземе под внимание цялостното 
въздействие на шума в околната среда.
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Or. de

Изменение 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Предложение за регламент
Приложение Х – точка 5.2.1.1. 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5.2.1.1. Изпитването на шум на 
шумозаглушителната уредба и 
заменяемата шумозаглушителна уредба 
трябва да се извършва със същите 

5.2.1.1 Изпитването на шум на 
шумозаглушителната уредба и 
заменяемата шумозаглушителна уредба 
трябва да се извършва със същите 

Изменение, внесено от Парламента

4. Вид и сила на звука
a) Звукът, генериран от АССПС, следва да бъде непрекъснат звук, който 

информира пешеходците и уязвимите участници в пътното движение за 
превозно средство в експлоатация. 
Не са приемливи обаче следните, както и други подобни видове звуци:

i) сирена, клаксон, камбана, звънец и звуци на превозно средство за 
спешна помощ; 

ii) звукови сигнали за тревога напр. за пожар, крадци, дим;
iii) спорадичен звук.

Следва да се избягват следните, както и други подобни видове звуци:
iv) мелодични звуци, звуци на животни и звуци на насекоми; 
v) звуци, които затрудняват идентификацията на превозното 

средство и/или на работата му (напр. ускорение, отрицателно 
ускорение и др.);

б) Генерираният от АССПС шум трябва да указва еднозначно поведението на 
превозното средство и посоката на движението му например посредством 
автоматична промяна на нивото на шума или на признаци, свързани със 
скоростта на движение на превозното средство.

в) Генерираното от АССПС ниво на шум не бива да превишава приблизителното 
ниво на шум, излъчван от подобно превозно средство от същата категория с 
двигател с вътрешно горене, работещо при същите условия.
Екологични съображения:
При разработването на АССПС следва да се отчита общото шумово замърсяване 
на околната среда.
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„нормални гуми“ (определени в точка 
2.8. от Правило № 117 на ИКЕ на ООН 
(ОВ L231 29.8.2008 г., стр. 19). Не се 
разрешава да бъдат правени изпитвания 
с „гуми със специално предназначение“ 
или „гуми за сняг“, определени в точки 
2.9. и 2.10. от Правило № 117 на ИКЕ на 
ООН. Тези гуми биха могли да 
увеличат нивото на шума от 
превозното средство или да имат 
ефект, който затруднява 
сравнението на показателите за 
намаляване на шума. Гумите могат 
да бъдат вече използвани, но трябва 
да удовлетворяват нормативните 
изисквания за експлоатация в 
пътното движение.

„нормални гуми“ (определени в точка 
2.8. от Правило № 117 на ИКЕ на ООН.
Не се разрешава да бъдат правени 
изпитвания с „гуми с подобрено 
задвижващо усилие”, „гуми със 
специално предназначение“ или „гуми 
за сняг“, определени в точки 2.10, 2,11. 
и 2.12. от Правило № 117 на ИКЕ на 
ООН.

Or. en

Обосновка

Що се отнася до приложение II – параграф 3 – точка 3.2.2 от настоящия регламент, 
позоваването на остарялата версия на Правило 117 на ИКЕ на ООН, трябва да бъде 
заличено. Освен това гумите за подобрено задвижващо усилие трябва да бъдат добавени 
към параграф втори на настоящия член, така че да се постигне нейното съответствие с 
бележка под линия 2 в приложение II – параграф 3 – точка 3.2.2 от настоящия регламент. 
Номерата на параграфите, съдържащи дефинициите на гумите за подобрено задвижващо 
усилие, гумите със специално предназначение и гумите за сняг в правило 117 на ИКЕ на 
ООН, следва да бъдат надлежно актуализирани.


