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Pozměňovací návrh 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Návrh nařízení
Příloha I – bod 5.2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2.2.a Mezní hodnoty uvedené v tabulce 
přílohy III se při měření uplatňují s 
přiměřenou přípustnou odchylkou. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající ustanovení všech právních předpisů týkajících se problematiky hluku připouštějí odchylku 
danou výrobou. 

Pozměňovací návrh 96

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

Návrh nařízení
Příloha I – dodatek 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatek 2a 
Hodnoty pro schvalování typu vozidla 
uvedené v rámci Údajů o vozidle a 
zkoušce:
1.Prvky zapouzdření
1.1 Prvky hlukového zapouzdření 
stanovené výrobcem vozidla
2. Hladina akustického tlaku vozidla za 
jízdy:
Výsledek zkoušky (Lurban): dB(A)
Výsledek zkoušky (Lwot): dB(A)
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Výsledek zkoušky (Lcruise): dB(A)
Faktor kp: 
3. Hladina akustického tlaku stojícího 
vozidla:
Poloha a orientace mikrofonu (podle 
obrázku 2 v dodatku 1 přílohy III)
Výsledek zkoušky se stojícím vozidlem: 
dB(A)

Or. en

Odůvodnění

1.1. Monitorování a podávání zpráv v souvislosti s certifikáty EU schválení typu.

Pozměňovací návrh 97

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Splnění požadavků pro zařízení pro 
akustická měření musí být ověřeno 
platným certifikátem shody. Tyto 
certifikáty se považují za platné, pokud 
byla certifikace splnění požadavků u 
zvukového kalibrátoru provedena během 
posledních 12 měsíců a u přístrojového 
systému během posledních 24 měsíců.
Tyto skutečnosti musí ověřovat laboratoř, 
která je pověřena kalibrací podle 
odpovídajících norem.

Splnění požadavků pro zařízení pro 
akustická měření musí být ověřeno 
platným certifikátem shody. Tyto 
certifikáty se považují za platné, pokud 
byla certifikace splnění požadavků u 
zvukového kalibrátoru a u přístrojového 
systému provedena během posledních 
12 měsíců. Tyto skutečnosti musí ověřovat 
laboratoř, která je pověřena kalibrací podle 
odpovídajících norem.

Or. en

Odůvodnění

Provádět zkoušky u přístrojových systémů pouze jednou za dva roky, zatímco u zvukových 
kalibrátorů jednou ročně, je asymetrické. Tato anomálie by mohla vést k tomu, že v přístrojových 
systémech se vyskytnou chyby, které povedou k chybám při měření během zkoušek. Certifikace 
splnění požadavků u zvukového kalibrátoru a přístrojového systému by se měla provádět současně.
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Pozměňovací návrh 98

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.1. – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zařízení na měření meteorologických 
podmínek by se mělo nacházet těsně vedle 
zkušebního úseku ve výšce 1,2 m ± 0,02 m. 
Měření se provádí při teplotě okolního 
vzduchu od +5 °C do +40 °C.

Zařízení na měření meteorologických 
podmínek by se mělo nacházet těsně vedle 
zkušebního úseku ve výšce 1,2 m ± 0,02 m. 
Měření se provádí při teplotě okolního 
vzduchu od +5 °C do +25 °C.

Or. en

Odůvodnění

Vozidla jsou při vyšších teplotách okolního vzduchu méně hlučná. Stanovením nižšího rozpětí teplot 
se výsledky zkoušek, které výrobci vozidel mohli příznivě ovlivňovat vytvářením vhodnějších 
zkušebních podmínek, budou více blížit reálným hodnotám. 

Pozměňovací návrh 99

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.1. – odst. 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoli zvuková špička, která se jeví jako 
nesouvisející s vlastnostmi celkové 
hladiny akustického tlaku, se při 
zjišťování údajů nebere v úvahu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Při zjišťování údajů by se měla brát v úvahu každá zvuková špička.
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Pozměňovací návrh 100
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.1. – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoli zvuková špička, která se jeví jako 
nesouvisející s vlastnostmi celkové 
hladiny akustického tlaku, se při 
zjišťování údajů nebere v úvahu.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Při zjišťování údajů by se měla brát v úvahu každá zvuková špička.

Pozměňovací návrh 101

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.1. – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hluk pozadí (včetně hluku způsobeného 
větrem) musí být alespoň o 10 dB nižší než 
hladina akustického tlaku vážená váhovou 
křivkou A zkoušeného vozidla. Je-li rozdíl 
mezi hlukem pozadí a naměřeným hlukem 
v rozsahu od 10 do 15 dB(A), musí být pro 
výpočet výsledku měření od údaje na 
zvukoměru odečtena příslušná korekce 
podle této tabulky:

Hluk pozadí (včetně hluku způsobeného 
větrem) musí být alespoň o 15 dB nižší než 
hladina akustického tlaku vážená váhovou 
křivkou A zkoušeného vozidla.

1/ Podle přílohy VII tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu snížení flexibility při zkouškách a omezení možnosti výrobců dosahovat 
při zkouškách svých vozidel výsledků díky vhodnějším zkušebním podmínkám. 
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Pozměňovací návrh 102

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.1 – tabulka 

Znění navržené Komisí

Rozdíl mezi hlukem pozadí 
a měřeným hlukem dB(A) 10 11 12 13 14 15

Korekce dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu snížení flexibility při zkouškách a omezení možnosti výrobců dosahovat 
při zkouškách svých vozidel výsledků díky vhodnějším zkušebním podmínkám. 

Pozměňovací návrh 103
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.1. Zkušební vozidlo se vybere tak, aby 
všechna vozidla stejného typu, která jsou 
uvedena na trh, splňovala požadavky 
tohoto předpisu.

3.2.1. Zkušební vozidlo je výrobcem 
určený reprezentativní vzorek vozidel, 
která mají být uvedena na trh.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající ustanovení všech právních předpisů týkajících se problematiky hluku připouštějí odchylku 
danou výrobou. 

Pozměňovací návrh 104
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.1. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.1a. Zkušební vozidlo je výrobcem 
určený reprezentativní vzorek vozidel, 
která mají být uvedena na trh.

Or. en

Odůvodnění

Výběr vozidel pro zkušební účely se má provádět způsobem, který zajistí pro testování vhodný 
vzorek. Podle navrhovaného ustanovení bude výrobce povinen vybrat pro zkoušku typu nejhlučnější 
vozidlo z příslušné skupiny, což je z praktických důvodů často nemožné. Povinnost výrobce zajistit, 
aby každé vozidlo uvedené na trh vyhovovalo ustanovením tohoto nařízení, je stanovena již v čl. 5 
bodě 1.

Pozměňovací návrh 105

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.1 – tabulka – řádek 4 "Katergorie vozidla" N2, N3 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nad poháněnou zadní nápravu (nápravami) 
se umístí dodatečný náklad, aby se dosáhlo 
zkušební hmotnosti. Dodatečný náklad je 
omezen na 75 procent maximální přípustné 
hmotnosti pro zadní nápravu. Zkušební 
hmotnost musí být splněna s dovolenou 

Nad poháněnou zadní nápravu (nápravami) 
se umístí dodatečný náklad, aby se dosáhlo 
zkušební hmotnosti. Dodatečný náklad je 
omezen na 75 procent maximální přípustné 
hmotnosti pro zadní nápravu. 
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odchylkou ±5 procent.

Or. en

Odůvodnění

Pro zkušební hmotnost by se neměla připouštět žádná odchylka.

Pozměňovací návrh 106
Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. 2/ Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce jsou 
výrobcem určené pneumatiky s nejvyšší 
hladinou emisí hluku u daného typu 
vozidla a musí být zaznamenány v dodatku 
3 přílohy I tohoto nařízení Musejí 
odpovídat jednomu z rozměrů pneumatik 
určených pro vozidlo jako původní 
zařízení. Pneumatika je nebo bude 
komerčně dostupná na trhu ve stejnou dobu 
jako vozidlo. 2/ Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2.



PE491.113v02-00 10/68 AM\905004CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a 
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. 2/ Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a 
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. 2/ Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
právně stanovené hloubce vzorku.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a 
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčnou nápravu reprezentativní a 
musí být zvoleny výrobcem vozidla a 
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
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vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně 80 % plné hloubky vzorku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nové zkušební metody je simulovat skutečný městský provoz. Hloubka vzorku a označení 
pneumatik by tedy měly odpovídat hloubce vzorku a označení, které pneumatiky v provozu běžně 
mají. EHK/OSN doporučuje, aby minimální hloubka vzorku pneumatik odpovídala 80 % jeho plné 
hloubky. Při zkoušce by se mělo zohlednit, že nákladní vozidla používají na přední nápravě 
pneumatiky jiné označení než na nápravě zadní. Povinný kontrolní postup pro toto nové nařízení 
pro období mezi roky 2007a 2010 navíc vychází z používání pneumatik reprezentativních pro danou 
nápravu.

Pozměňovací návrh 109

Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce jsou 
výrobcem určené pneumatiky s nejvyšší 
hladinou emisí hluku u daného typu 
vozidla a musí být zaznamenány v dodatku 
3 přílohy I tohoto nařízení. Musejí 
odpovídat jednomu z rozměrů pneumatik 
určených pro vozidlo jako původní 
zařízení. Pneumatika je nebo bude 
komerčně dostupná na trhu ve stejnou dobu 
jako vozidlo. Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně právně stanovené hloubce 
vzorku.

Or. en
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Odůvodnění

Změna zohledňující zásady nařízení (ES) č. 692/2008. Pozměňovací návrh v zájmu zajištění souladu 
všech vozidel s platnými normami a v zájmu omezení možnosti výrobců dosahovat při zkouškách 
svých vozidel lepších výsledků díky vhodnějším zkušebním podmínkám.

Pozměňovací návrh 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2. –poznámka pod čarou 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2/ Vzhledem k tomu, že podíl pneumatik na 
celkových emisích hluku je výrazný, je 
nutné vzít v úvahu stávající předpisy o 
emisi hluku ze styku pneumatika/vozovka. 
Trakční pneumatiky, pneumatiky pro jízdu 
na sněhu a pro zvláštní použití podle 
předpisu EHK/OSN č. 117 (Úř. věst. L 
231, 29.8.2008, s. 19) by se na žádost 
výrobce neměly při měřeních pro schválení 
typu a měřeních shodnosti výroby 
používat.

2/ Vzhledem k tomu, že podíl pneumatik na 
celkových emisích hluku je výrazný, je 
nutné vzít v úvahu stávající předpisy o 
emisi hluku ze styku pneumatika/vozovka. 
Trakční pneumatiky, pneumatiky pro jízdu 
na sněhu a pro zvláštní použití podle 
posledního znění předpisu EHK/OSN č. 
117 by se na žádost výrobce neměly při 
měřeních pro schválení typu a měřeních 
shodnosti výroby používat.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na příslušné místo v Úředním věstníku (Úř. věst. L 231, 29.8.2008) by se měl vypustit, neboť 
se jedná o zastaralý údaj.

Pozměňovací návrh 111

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4. Je-li vozidlo vybaveno pohonem 
více než jedné nápravy, provede se 

3.2.4. Je-li vozidlo vybaveno pohonem 
více než jedné nápravy, měla by se 
zkouška provést s pohonem všech 
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zkouška s pohonem určeným pro normální 
použití na silnici.

ostatních náprav.

Or. en

Odůvodnění

Je-li vozidlo vybaveno pohonem více než jedné nápravy, tj. pohonem dvou náprav, měla by se 
zkouška provést při pohonu obou náprav. 

Pozměňovací návrh 112

Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.4.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.4. Je-li vozidlo vybaveno pohonem 
více než jedné nápravy, provede se 
zkouška s pohonem určeným pro normální 
použití na silnici.

3.2.4. Je-li vozidlo vybaveno pohonem 
více než jedné nápravy, měla by se 
zkouška provést s pohonem všech 
ostatních náprav.

Or. en

Odůvodnění

Je-li vozidlo vybaveno pohonem více než jedné nápravy, tj. pohonem dvou náprav, měla by se 
zkouška provést při pohonu obou náprav. 

Pozměňovací návrh 113

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2.6a. Výsledky zkoušek vypovídají 
o emisích hluku v reálném prostředí, 
a proto jsou mezní hodnoty pro nákladní 
vozidla upraveny o -1 dB(A), aby se 
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zohlednilo použití ultratichých pneumatik 
při zkouškách, které se v reálném 
silničním provozu nikdy nevyužívají.

Or. en

Odůvodnění

Při zkouškách by měly být simulovány reálné podmínky jízdy, a proto je třeba zohlednit, že výsledky 
zkoušek mohou být ovlivněny použitím bezhlučných pneumatik.

Pozměňovací návrh 114

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dráha osy vozidla musí během celé 
zkoušky, od nájezdu k přímce AA' po 
překročení přímky BB' zádí vozidla, co 
nejpřesněji sledovat přímku CC'. Je-li 
vozidlo vybaveno pohonem více než jedné 
nápravy, provede se zkouška s pohonem
určeným pro normální použití na silnici.

Dráha osy vozidla musí během celé 
zkoušky, od nájezdu k přímce AA' po 
překročení přímky BB' zádí vozidla, co 
nejpřesněji sledovat přímku CC'. Je-li 
vozidlo vybaveno pohonem více než jedné 
nápravy, měla by se zkouška provést
s pohonem všech ostatních náprav.

Or. en

Odůvodnění

Je-li vozidlo vybaveno pohonem více než jedné nápravy, tj. pohonem dvou náprav, měla by se 
zkouška provést při pohonu obou náprav. 

Pozměňovací návrh 115
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.1.4.1. – odst. 1 – písmena a - c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) Pokud některý poměr umožňuje 
akceleraci v pásmu dovolené odchylky � 5 
% vztažné akcelerace awot ref, která 

(a) Pokud některý poměr umožňuje 
akceleraci v pásmu dovolené odchylky � 5 
% vztažné akcelerace awot ref, která 
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nepřevyšuje 3,0 m/s2, provádí se zkouška 
s tímto převodovým poměrem.

nepřevyšuje 2,0 m/s2, provádí se zkouška 
s tímto převodovým poměrem.

(b) Pokud žádný z převodových poměrů 
neumožňuje požadovanou akceleraci, 
vybere se převodový poměr i, který 
umožňuje vyšší akceleraci, a převodový 
poměr i + 1, který umožňuje nižší 
akceleraci, než je hodnota vztažné 
akcelerace. Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i nepřekročí 3,0 m/s2, 
použijí se při zkoušce oba převodové 
poměry. Vážený poměr ve vztahu ke 
vztažné akceleraci awot ref se vypočítá 
takto: k = (awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) –
awot (i+1))

(b) Pokud žádný z převodových poměrů 
neumožňuje požadovanou akceleraci, 
vybere se převodový poměr i, který 
umožňuje vyšší akceleraci, a převodový 
poměr i + 1, který umožňuje nižší 
akceleraci, než je hodnota vztažné 
akcelerace. Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i nepřekročí 2,0 m/s2, 
použijí se při zkoušce oba převodové 
poměry. Vážený poměr ve vztahu ke 
vztažné akceleraci awot ref se vypočítá 
takto: k = (awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) –
awot (i+1))

(c) Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i přesáhne 3,0 m/s2, 
použije se první převodový poměr, který 
umožňuje akceleraci nižší než 3,0 m/s2 za 
předpokladu, že převodový poměr i + 1 
umožňuje akceleraci nižší než aurban.
V takovém případě se použijí dva 
rychlostní stupně, i a i + 1, včetně 
rychlostního stupně i, při němž akcelerace 
překročí 3,0 m/s2. V ostatních případech se 
žádný jiný rychlostní stupeň nepoužije.  
Akcelerace awot test dosažená při zkoušce se 
použije pro výpočet faktoru částečného 
výkonu kP místo awot ref.

(c) Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i přesáhne 2,0 m/s2, 
použije se první převodový poměr, který 
umožňuje akceleraci nižší než 2,0 m/s2 za 
předpokladu, že převodový poměr i + 1 
umožňuje akceleraci nižší než aurban.
V takovém případě se použijí dva 
rychlostní stupně, i a i + 1, včetně 
rychlostního stupně i, při němž akcelerace 
překročí 2,0 m/s2. V ostatních případech se 
žádný jiný rychlostní stupeň nepoužije.  
Akcelerace awot test dosažená při zkoušce se 
použije pro výpočet faktoru částečného 
výkonu kP místo awot ref.

Or. de

Odůvodnění

Má-li se simulovat situace v reálném městském dopravním provozu, mělo by mít maximální 
zrychlení hodnotu 2,0 m/s2.

Pozměňovací návrh 116

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

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.2. – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dráha osy vozidla musí během celé 
zkoušky, od nájezdu k přímce AA' po 
překročení přímky BB' zádí vozidla, co 
nejpřesněji sledovat přímku CC'. Zkouška
se provádí bez přívěsu nebo návěsu. Není-
li přívěs snadno oddělitelný od tažného 
vozidla, nebere se na něj při určení 
překročení přímky BB' ohled. Má-li 
vozidlo zařízení jako míchačka na 
betonovou směs, kompresor atd., nesmí 
být takové zařízení během zkoušky 
v provozu. Zkušební hmotnost vozidla 
musí odpovídat tabulce v bodě 3.2.1.

Dráha osy vozidla musí během celé 
zkoušky, od nájezdu k přímce AA' po 
překročení přímky BB' zádí vozidla, co 
nejpřesněji sledovat přímku CC'. Zkouška 
se provádí bez přívěsu nebo návěsu. 
Zkouška se provádí bez přívěsu nebo 
návěsu. Není-li přívěs snadno oddělitelný 
od tažného vozidla, nebere se na něj při 
určení překročení přímky BB' ohled. Má-li 
vozidlo zařízení jako míchačka na 
betonovou směs nesmí být takové zařízení 
během zkoušky v provozu. Zkušební 
hmotnost vozidla musí odpovídat tabulce 
v bodě 3.2.1.

Or. en

Odůvodnění

Kompresory jsou součástí pneumatických brzdových systémů, a představují tudíž nedílnou součást 
vozidel. Mají-li se při zkouškách simulovat reálné podmínky jízdy, pak je nutné hluk z kompresorů 
při měření emisí hluku zohlednit. 

Pozměňovací návrh 117
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hladina akustického tlaku měřená v 
souladu s ustanoveními přílohy II nesmí 
překročit tyto mezní hodnoty:

Hladina akustického tlaku měřená 
v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí 
překročit 90 dB (A) při jakýchkoli jízdních 
podmínkách při maximální rychlosti 
130 km/h v souladu s ustanoveními 
přílohy VIII a musí respektovat tyto mezní 
hodnoty:

Or. fr

Odůvodnění

Nařízení musí zajistit, že nadměrně vysoké emise hluku nebudou doprovázet ani prudkou, ani 



AM\905004CS.doc 17/68 PE491.113v02-00

CS

plynulou akceleraci. Příslušné orgány by měly mít možnost přijmout opatření, která budou mít na 
provoz okamžitý vliv.

Pozměňovací návrh 118
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha III – řádek 6 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet sedadel ≤ 9 počet sedadel ≤ 9; ≤ 125 kW/t 
a maximálně 1900 cm3

Or. fr

Odůvodnění

Nové normy navržené Evropskou komisí jsou splnitelné, ale je třeba delšího časového období. Bude 
zapotřebí dalších dvou let, aby evropská vozidla byla schopna produkovat hluk odpovídající hladině 
hluku elektrického vozidla.

Pozměňovací návrh 119
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha III – řádek 6 – sloupec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

68 70

Or. fr

Odůvodnění

Nové normy navržené Evropskou komisí jsou splnitelné, ale je třeba delšího časového období. Bude 
zapotřebí dalších dvou let, aby evropská vozidla byla schopna produkovat hluk odpovídající hladině 
hluku elektrického vozidla.

Pozměňovací návrh 120
Gilles Pargneaux
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Návrh nařízení
Příloha III – řádek 6 – sloupec 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

69 71

Or. fr

Odůvodnění

Nové normy navržené Evropskou komisí jsou splnitelné, ale je třeba delšího časového období. Bude 
zapotřebí dalších dvou let, aby evropská vozidla byla schopna produkovat hluk odpovídající hladině 
hluku elektrického vozidla.

Pozměňovací návrh 121
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení
Příloha III – řádek 7 – mezní hodnoty – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

počet sedadel ≤ 9;
poměr výkonu k hmotnosti > 150 kW/t

počet sedadel ≤ 9;
poměr výkonu k hmotnosti > 125 kW/t 
a minimálně 1901 cm3

Or. fr

Odůvodnění

Nové normy navržené Evropskou komisí jsou splnitelné, ale je třeba delšího časového období. Bude 
zapotřebí dalších dvou let, aby evropská vozidla byla schopna produkovat hluk odpovídající hladině 
hluku elektrického vozidla.

Pozměňovací návrh 122
Thomas Ulmer

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
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Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto 
mezní hodnoty:

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní 
hodnoty:
Kategorie 
vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty

vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových vozidel, 
jejich prodej a uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná od 

[2 let po zveřejnění]

Fáze 2 platná od 

[5 let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od 

[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénní * Obecně Terénní * Obecně Terénní *

M Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

M1 počet sedadel < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 počet sedadel < 9; 

poměr výkonu k 
hmotnosti > 150 
kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 počet sedadel > 9; 
hmotnost < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 počet sedadel > 9; 
2 t < hmotnost <
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 počet sedadel > 9; 
3.5 t < hmotnost <
5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 počet sedadel > 9; 
3.5 t < hmotnost <
5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 počet sedadel > 9; 77 79 75 77 75 77
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hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

N Vozidla používaná 
pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < hmotnost <
3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2 3.5 t < hmotnost <
12 t; 

jmenovitý výkon 
motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3.5 t < hmotnost <
12 t; 

75 < jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3.5 t < hmotnost <
12 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 hmotnost > 12 t; 

75 < jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 hmotnost > 12 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.
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Pozměňovací návrh

Mezní hodnoty, kategorie a přechodná ustanovení pro EHK R51.03, 
nové typy vozidel

Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3

2 roky
po vstupu předpisu EHK R51.03 
v platnost 
Mezní hodnota [dB(A)]

4 roky
po fázi 1

Mezní hodnota 
[dB(A)]

6 let
po fázi 1

Mezní hodnota 
[dB(A)]

4 roky
po fázi 2

Mezní hodnota 
[dB(A)]

6 let po fázi 2

Mezní hodnota 
[dB(A)]

              poměr výkonu k 
hmotnosti ≤ 120 kW/t
M1         120< poměr výkonu k 
hmotnosti ≤ 160 kW/t
                poměr výkonu k 
hmotnosti > 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               celková hmotnost 
vozidla ≤ 2,5 t
M2        2.5 t < celková  hmotnost 
vozidla  ≤ 3,5 t
               celková hmotnost 
vozidla > 3,5 t celková hmotnost 
vozidla

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71
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             výkon ≤ 180 kW
M3       180 < výkon ≤ 250 kW
               výkon > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            celková hmotnost vozidla
≤ 2,5 t
N1        2.5 t < celková hmotnost 
vozidla  ≤ 3,5 t

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             výkon ≤ 150 kW
N2        výkon > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             výkon ≤ 250 kW
N3         výkon > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Terénní vozidla v provedení G pro všechny kategorie +1 dB(A) ve fázi 1, hloubka brodění 50 cm, speciální vybavení pro jízdu ve 35° svahu, 
jakožto dodatečné požadavky pro kategorii M1G:  

Terénní vozidla v provedení G pro všechny kategorie N3, M3 +2 dB(A) ve fázi 2 a dalších, všechny ostatní kategorie +1 dB(A) ve fázi 2 a dalších 
Zaokrouhlení a nepřesnost měření v souladu s předpisem R51.02 

Or. en



AM\905004CS.doc 23/68 PE491.113v02-00

CS

Odůvodnění

Předpis Evropské hospodářské komise OSN R51 (EHK/OSN-R51) by se měl změnit zavedením nové 
zkušební metody a dalších ustanovení týkajících se emisí hluku (ASEP). Nová zkušební metoda by 
měla být zavedena spolu s novými mezními hodnotami. Přínosu pro životní prostředí by se mělo 
dosáhnout na základě třífázového přístupu k uplatňování mezních hodnot. Přechodná opatření musí 
vyhovovat potřebě výrobců vozidel upravit konstrukci svých produktů v souladu s běžnými 
výrobními cykly.

Pozměňovací návrh 123
Britta Reimers

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto 
mezní hodnoty:

Kategorie 
vozidla Popis kategorie vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]

Mezní 
hodnoty pro 
schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní 
hodnoty pro 
schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty 
pro registraci 
nových vozidel, 
jejich prodej a 
uvedení do 
provozu

Fáze 1 
platná od 

[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 
platná od 

[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná 
od 
[7 let po 
zveřejnění]

Obec
ně

Ter
én
ní 
*

Obec
ně

Ter
én
ní 
*

Obec
ně

Terénn
í *

M Vozidla používaná pro přepravu 
cestujících
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M1 počet sedadel < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

počet sedadel < 9; 
poměr výkonu k hmotnosti > 150 
kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 počet sedadel > 9; hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2 t < hmotnost 
< 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < hmotnost 
< 5 t; 
jmenovitý výkon motoru < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < hmotnost 
< 5 t; 
jmenovitý výkon motoru > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t; 
jmenovitý výkon motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t; 
jmenovitý výkon motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla používaná pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2
3,5 t < hmotnost < 12 t; 
jmenovitý výkon motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t; 
75 < jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 t < hmotnost < 12 t; 
jmenovitý výkon motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnost > 12 t; 
75 < jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
hmotnost > 12 t; 
jmenovitý výkon motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80
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*Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních vozidel 
stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

**U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla s maximální 
povolenou hmotností > 2 t.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II a zaokrouhlená na nejbližší 
celé číslo nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

Kategorie 
vozidla

Popis kategorie vozidla Obecné mezní hodnoty 1) pro nová 
vozidla vyjádřené v decibelech (A)

Fáze 1 platná od
2 let po vstupu v 
platnost

Fáze 2 platná 
od
6 let po 
vstupu v 
platnost*

M1 poměr výkonu k hmotnosti ≤ 120 kW/t 72 70

120 < poměr výkonu k hmotnosti ≤ 150 kW/t 73 71

poměr výkonu k hmotnosti > 150 kW/t 75 74

M2 celková hmotnost vozidla ≤ 2,5 t 72 71

2,5 t < celková hmotnost vozidla ≤ 3,5 t 74 73

N1 celková hmotnost vozidla ≤ 2,5 t; objem < 
660ccm; poměr výkonu k hmotnosti (celková 
hmotnost vozidla ) < 35 kW/t

74 73

celková hmotnost vozidla ≤ 2,5 t 72 71

2,5 t < celková hmotnost vozidla ≤ 3,5 t 74 73

Kategorie
vozidla

Popis kategorie vozidla Obecné mezní hodnoty 1) pro 
nová vozidla vyjádřené 
v decibelech (A)
Fáze 1 platná od
3 let po vstupu v 
platnost

Fáze 2 platná 
od 8 let po 
vstupu 
v platnost

M2 celková hmotnost vozidla > 3,5 t; jmenovitý 75 74
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výkon ≤ 135 kW

celková hmotnost vozidla > 3,5 t; jmenovitý 
výkon >135 kW

76 75

M3
2) jmenovitý výkon ≤ 135 kW 76 75

135 < jmenovitý výkon ≤ 250 kW 79 78

M3
2) jmenovitý výkon >250 kW 80 79

N2 jmenovitý výkon ≤ 135 kW 78 76

jmenovitý výkon >135 kW 79 78

N3 jmenovitý výkon ≤ 135 kW 79 78

135 < jmenovitý výkon ≤ 250 kW 81 80

jmenovitý výkon > 250 kW 82 81

*U vozidel kategorie M1/N1 a M2 < 3,5 t je přechodné období pro prodej a uvedení do provozu 
nových vozidel 2 roky.
1) Mezní hodnoty se zvýší o +2 dB u vozidel kategorie M3 a N3 a o +1 dB u všech ostatních 
vozidel, pokud splňují příslušnou definici terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II 
směrnice EU 2007/46/ES.

2) Mezní hodnoty se zvyšují o +2dB u vozidel kategorie M2 a M3, pokud jsou vybavena zážehovým 
motorem se jmenovitými otáčkami nad 3.500 ot/min.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož evropské nařízení o akustickém tlaku vozidel má přímý dopad na celosvětově platný předpis 
EHK OSN č. R51, je důležité zohlednit mezní hodnoty, kategorizaci vozidel a časové lhůty 
odpovídající technologiím používaným na všech trzích, které se řídí předpisem EHK R51, nebo se 
jím řídit chtějí. Tím se předejde roztříštěnosti trhů a výrobcům se usnadní přístup na světový trh.

Pozměňovací návrh 124
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty
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Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní 
hodnoty:

Kategori
e vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich 
prodej a uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná od
[2 let po zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

M
Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

M1 počet sedadel < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

počet sedadel < 9;
poměr výkonu k 
hmotnosti > 150
kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
počet sedadel > 9;
hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2
t < hmotnost < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

počet sedadel > 9;
3,5 t < hmotnost < 5
t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet sedadel > 9;
3,5 t < hmotnost <
5 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet sedadel > 9;
hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet sedadel > 9;
hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla používaná 
pro přepravu 
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nákladu
N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2

3,5 t < hmotnost <
12 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < hmotnost <
12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < hmotnost <
12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnost > 12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 150
kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních vozidel 
stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla s maximální 
povolenou hmotností > 2 t.

Pozměňovací návrh 

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní 
hodnoty:

Kate
gorie 
vozid

la

Popis 
kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových 
vozidel****

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových 
vozidel****

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel****

Mezní 
hodnoty 

pro 
schválení 

typu 



AM\905004CS.doc 29/68 PE491.113v02-00

CS

nových 
vozidel***

**
Fáze 1 platná od
[2 let po 
zveřejnění]******
**

Fáze 2 platná od
[6 let po 
zveřejnění]******
**

Fáze 3 platná od
[10 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 
platná od 
[14 let po 
zveřejnění]
******

Obecně Terénn
í * Obecně Terénn

í * Obecně Terénn
í *

Obecně**
*

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
cestujících a 
zboží*******

M1

počet sedadel <
9; poměr 
výkonu k 
hmotnosti <
120  kW/t

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

M1

počet sedadel <
9; 120 kW/t <
poměr výkonu 
k hmotnosti <
160  kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

počet sedadel <
9;
poměr výkonu 
k hmotnosti > 
160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

počet sedadel > 
9; hmotnost <
2,5 t; jmenovitý 
výkon motoru 
< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet sedadel > 
9; hmotnost <
2,5 t; jmenovitý 
výkon motoru 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

počet sedadel > 
9; 2,5 t <
hmotnost < 3,5
t

74 75 72 73 71 72 70

M2

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
3,5 t

76 77 73 74 72 73 71
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N1
hmotnost < 2,5
t 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 t < 
hmotnost < 3,5 
t

73 74 73 74 72 73 69

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel****

Mezní 
hodnoty 

pro 
schválení 

typu 
nových 

vozidel***
**

Fáze 1 platná od
[3 let po 

zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[8 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[12 let po 

zveřejnění]

Fáze 4 
platná od 
[16 let po 

zveřejnění]
******

Obecně Terénn
í * Obecně Terénn

í * Obecně Terénn
í *

Obecně**
*

M3 

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
5 t;
jmenovitý 
výkon motoru 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
5 t;
100 kW < 
jmenovitý 
výkon motoru 
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
5 t;
180 < 
jmenovitý 
výkon motoru 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
5 t; jmenovitý 
výkon motoru 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2
3,5 t < 
hmotnost < 12 76 77 75 76 74 75 71
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t;
jmenovitý 
výkon motoru < 
75 kW

N2

3,5 t < 
hmotnost < 12 
t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < 
hmotnost < 12 
t;
150 <
jmenovitý 
výkon motoru

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnost > 12 
t;
jmenovitý 
výkon motoru < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

hmotnost > 12 
t;
100 <
jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

hmotnost > 12 
t; 150 <
jmenovitý 
výkon motoru 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

hmotnost > 12 
t;
jmenovitý 
výkon motoru 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních 
vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
maximální povolenou hmotností > 2 t.
*** U terénních vozidel se obecné mezní hodnoty zvyšují o + 1 dB(A).
**** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 2 roky od vstupu příslušné fáze 

v platnost.
***** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 3 roky od vstupu příslušné fáze 

v platnost.
****** Po zavedení fáze 3 provede Komise podrobnou studii, která ověří technickou 
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uskutečnitelnost fáze 4 z hlediska navrhovaných mezních hodnot hluku. V případě 
kladného hodnocení bude fáze 4 zahájena čtyři roky poté, co Komise svou studii 
uveřejní.

******* Vozidla zvláštního určení (M1):
u vozidel přístupných pro invalidní vozík (definovaných v odstavci 5.5 přílohy II 
směrnice 2007/46/ES) a pancéřových vozidel (definovaných v odstavci 5.2 přílohy II 
směrnice 2007/46/ES) je možno upravit činnost výfukového systému bez další zkoušky 
pod podmínkou, že zůstanou zachována všechna původní zařízení pro kontrolu emisí 
včetně filtrů částic (je-li jimi vozidlo vybaveno). Je-li vyžadována nová zkouška, připouští 
se odchylka 2dB(A) nad stanovený limit.

******** U vozidel vyráběných v malých sériích podle oddílu 1 části A přílohy XII 
směrnice 2007/46/ES se datum zahájení fáze 1 a fáze 2 odkládá o dva roky.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu většího zdravotního přínosu a zvýšení právní jistoty by měly být stanoveny dlouhodobé 
mezní hodnoty hluku. Aktualizovat by se měly i kategorie vozidel v závislosti na nejnovějších 
technických normách. Tyto úpravy by měly umožnit stanovení vysokých mezních hodnot hluku a 
optimalizaci snižování celkového hluku. Přesnější rozlišování kategorií vozidel nám umožňuje 
stanovit přísnější mezní hodnoty hluku u vozidel s nižším výkonem motoru a realističtější mezní
hodnoty hluku u vozidel s vyšším výkonem motoru. Nařízení by mělo odrážet rozdíly ve vývoji a 
výrobě osobních automobilů a nákladních vozidel. Pro osobní automobily a pro užitková vozidla by 
proto měly být stanoveny rozdílné fáze. 

Pozměňovací návrh 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Návrh nařízení
Příloha III 

Znění navržené Komisí
Příloha III

Mezní hodnoty
Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní 
hodnoty:

Kategorie 
vozidla Popis kategorie vozidla Mezní hodnoty vyjádřené v dB(A) [decibely(A)]

Mezní 
hodnoty pro 
schválení typu 
nových 
vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich prodej a 
uvedení do provozu
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Fáze 1 platná 
od 
[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná 
od 
[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od 
[7 let po zveřejnění]

Obecně
Teré
nní 
*

Obecn
ě

Terén
ní *

Obecn
ě Terénní *

M Vozidla používaná pro 
přepravu cestujících

M1 počet sedadel < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

počet sedadel < 9;

poměr výkonu k 
hmotnosti > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
počet sedadel > 9; 
hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2 t < 
hmotnost < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; 

jmenovitý výkon motoru 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; 

jmenovitý výkon motoru 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon motoru 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon motoru 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla používaná pro 
přepravu nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < hmotnost < 3,5 t 72 73 70 71 70 71
N2 3,5 t < hmotnost < 12 t; 74 75 72 73 72 73
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jmenovitý výkon motoru 
< 75 kW

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t; 
75 < jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t; 
jmenovitý výkon motoru 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnost > 12 t; 
75 < jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost > 12 t; 
jmenovitý výkon motoru 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních 
vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.

Pozměňovací návrh
Příloha III

Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

Kategori
e vozidla Popis kategorie vozidla Mezní hodnoty vyjádřené v dB(A) [decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich prodej a 
uvedení do provozu

Fáze 1 platná od
[1 roku po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[6 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[8 let po zveřejnění]
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Obecně Terén
ní Obecně Terén

ní Obecně Terénní

M Vozidla používaná pro 
přepravu cestujících

M1 počet sedadel > 9; ≤ 125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1

počet sedadel ≤ 9; 125 kW/t < 
poměr výkonu k hmotnosti ≤ 
150 kW/t

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

M1

počet sedadel ≤  9;
poměr výkonu k hmotnosti > 
150 kW/t

75 74 74

M1

počet sedadel ≤ 4 včetně 
řidiče; poměr výkonu 
k hmotnosti > 200 kw/t; bod R 
sedadla řidiče < 450 mm nad 
zemí 

77 / 76 / 76 /

M2
počet sedadel > 9; hmotnost <
2,5 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2,5 t < 
hmotnost < 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; jmenovitý 
výkon motoru < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; jmenovitý 
výkon motoru ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3

počet sedadel > 9; hmotnost > 
5 t; jmenovitý výkon motoru ≤ 
180 kW

76 77 75 76 75 76

M3

počet sedadel > 9; hmotnost > 
5 t; 180 kW < jmenovitý 
výkon motoru ≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3

počet sedadel > 9; hmotnost > 
5 t; jmenovitý výkon motoru > 
250 kW

80 81 79 80 79 80

N Vozidla používaná pro 
přepravu nákladu

N1 hmotnost < 2,5 t 72 74 70 72 70 72
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N1 2,5 t < hmotnost < 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t;
jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

77 78 76 77 76 77

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t;
jmenovitý výkon motoru ≥ 
150 kW

78 79 77 78 77 78

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon motoru ≤ 
180 kW

79 80 78 79 78 79

N3

hmotnost > 12 t;
180 < jmenovitý výkon 
motoru ≤ 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon motoru > 
250 kW

82 83 81 82 81 82

*** U vozidel kategorie M1, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních vozidel 
stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice EU 2006/46/ES a navíc má hloubku brodění 
nad 500 mm a speciální vybavení pro jízdu ve 35° svahu.

Poznám
ka

Mezní hodnoty pro vozidla kategorie N3 se uplatňují, pouze pokud lze při zkoušce použít 
„normálních“ pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

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 
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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.

Pozměňovací návrh 126
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto 
mezní hodnoty:

Kategor
ie 
vozidla

Popis kategorie 
vozidla Mezní hodnoty vyjádřené v dB(A) [decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich 
prodej a uvedení 
do provozu 

Fáze 1 platná od 
[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od [5
let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od [7
let po zveřejnění]

Obec
ně

Terénní 
* Obecně Terénní * Obecn

ě Terénní *

M

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
cestujících

M1
počet sedadel <
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

počet sedadel <
9;
poměr výkonu 
k hmotnosti > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69
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M2

počet sedadel > 
9; hmotnost < 2 
t

72 72 70 70 70 70

M2

počet sedadel > 
9; 2 t < 
hmotnost < 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

počet sedadel > 
9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet sedadel > 
9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet sedadel > 
9; hmotnost > 5 
t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet sedadel > 
9; hmotnost > 5 
t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2

3,5 t < hmotnost 
< 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73
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N2

3,5 t < hmotnost 
< 12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < hmotnost 
< 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnost > 12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.

Pozměňovací návrh

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II a zaokrouhlená na nejbližší 
celé číslo nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

Obecné mezní hodnoty 1) pro nová vozidla vyjádřené 
v decibelech (A)

Popis 
kategori
e 
vozidla

Popis kategorie vozidla Fáze 1 platná od 
2 let po vstupu 
v platnost

Fáze 2 platná od 6
let po vstupu 
v platnost*

Fáze 3*** platná 
od 10 let po 
vstupu 
v platnost**

poměr výkonu 
k hmotnosti < 120 kW/t

71 70 68

M1 2) 120 < poměr výkonu 72 71 69
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k hmotnosti < 150 kW/t

poměr výkonu 
k hmotnosti > 150 kW/t

74 73 72

celková hmotnost vozidla 
< 2,5 t; jmenovitý výkon <
75 kW/t

71 70 69

M2

celková hmotnost vozidla 
< 2,5 t; jmenovitý výkon > 
75 kW/t

72 71 70

2,5 t < celková hmotnost 
vozidla < 3,5 t;

74 73 71

N1 celková hmotnost vozidla 
< 2,5 t

72 71 69

2,5 t < celková hmotnost 
vozidla < 3,5 t;

74 73 70

Obecné mezní hodnoty 1) pro nová vozidla vyjádřené 
v decibelech (A)

Popis 
kategor
ie 
vozidla

Popis kategorie vozidla Fáze 1 platná od 3 
let po vstupu 
v platnost

Fáze 2 platná 
od 8 let po 
vstupu 
v platnost

Fáze 3*** platná 
od 12 let po 
vstupu 
v platnost**

M2

celková hmotnost vozidla 
> 3,5 t; jmenovitý výkon <
150 kW

76 74 72

celková hmotnost vozidla 
> 3,5 t; jmenovitý výkon > 
150 kW

77 75 73

M3 jmenovitý výkon < 100 
kW

74 73 71

100 < jmenovitý výkon <
150 kW

76 75 73

150 < jmenovitý výkon <
250 kW

79 78 76

jmenovitý výkon > 250 
kW

80 79 78

jmenovitý výkon < 75 kW 76 75 73

N2 75 < jmenovitý výkon <
150 kW

77 76 74

jmenovitý výkon > 150 78 77 75
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kW

jmenovitý výkon < 100 
kW

76 75 73

N3 100 < jmenovitý výkon <
150 kW

79 78 76

150 < jmenovitý výkon <
250 kW

81 80 78

jmenovitý výkon > 250 
kW

82 81 80

* U vozidel kategorie M1/N1 a M2 < 3,5 t je přechodné období pro prodej a uvedení 
do provozu 2 roky.

** U všech kategorií vozidel je přechodné období pro prodej a uvedení do provozu 
nových vozidel 3 roky.

*** Neprodleně po zahájení předchozí fáze provede Komise studii, která potvrdí její 
proveditelnost. V případě pozitivního výsledku tohoto hodnocení se stanoví platnost 
uvedené fáze na 4 roky od zveřejnění příslušné studie.

1) Mezní hodnoty se zvýší o +2 dB u vozidel kategorie M3 a N3 a o +1 dB u všech 
ostatních vozidel, pokud splňují příslušnou definici terénních vozidel stanovenou v 
bodě 4 části A přílohy II směrnice EU 2007/46/ES.  

2) Mezní hodnoty se zvýší o + 1 dB u vozidel kategorie M1, pokud jsou vybavena 
pneumatikami třídy C1D či C1E v souladu s definicí stanovenou v části A přílohy II
nařízení (ES) č. 661/2009. 

Or. de

Odůvodnění

Fáze jsou přizpůsobeny tak, aby byla zajištěna náležitá rovnováha mezi nutností zachovat cykly 
průmyslového vývoje a právní jistotou, a také v zájmu dosažení tolik potřebného zvýšení kvality 
veřejného zdraví.  Zejména fáze 3 stanovuje velmi vysoké cíle. Aktualizovány byly i kategorie 
vozidel v závislosti na nejnovějších technických normách. Podrobnější diferenciace těchto kategorií 
umožňuje stanovit realističtější mezní hodnoty hluku. Časové lhůty odpovídají běžným výrobním 
cyklům a liší se v závislosti na tom, zda se jedná o lehká užitková či těžká nákladní vozidla.

Pozměňovací návrh 127

Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha III
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Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto 
mezní hodnoty:

Kategor
ie 

vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty

vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 

vozidel, jejich prodej 
a uvedení do 

provozu

Fáze 1 platná od 

[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od 

[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od 

[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénn
í *

Obecně Terénn
í *

Obecně Terénní 
*

M Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

M1 počet sedadel < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 počet sedadel < 9;

poměr výkonu 
k hmotnosti > 150 

kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 počet sedadel > 9; 
hmotnost < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 počet sedadel > 9; 2 t 
< hmotnost < 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 počet sedadel > 9; 3,5 
t < hmotnost < 5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 počet sedadel > 9; 3,5 
t < hmotnost < 5 t; 
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

76 78 74 76 74 76
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M3 počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla používaná 
pro přepravu nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

t; 
jmenovitý výkon 
motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < hmotnost < 12 
t; 

75 < jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < hmotnost < 12 
t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 hmotnost > 12 t; 
75 < jmenovitý výkon 

motoru < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 hmotnost > 12 t; 

jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.

Pozměňovací návrh Parlamentu

Příloha III
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Mezní hodnoty
Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní 
hodnoty:

Kategor
ie 
vozidla

Popis 
kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty

vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]

Mezní 
hodnoty pro 
schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní 
hodnoty pro 
registraci 
nových 
vozidel, 
jejich prodej 
a uvedení do 
provozu

Mezní 
hodnoty 
pro 
schválení 
typu 
nových 
vozidel

Mezní 
hodnoty 
pro 
registraci 
nových 
vozidel, 
jejich 
prodej a 
uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná 
od 

[1 rok po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná 
od 

[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná 
od 

[4 let po 
zveřejnění]

Fáze 4
platná od 
[6 let po 
zveřejnění]

Fáze 5 
platná od 
[8 let po 
zveřejnění]

Obecně Obecně Obecně Obecně Obecně

M

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
cestujících

M1**

počet sedadel 
< 9

poměr výkonu 
k hmotnosti <
150 kW/t

70 68 68 66 66

M1

počet sedadel
< 9
poměr výkonu 
k hmotnosti > 
150 kW/t

71 69 69 67 67

M2

počet sedadel 
> 9

maximální 
hmotnost < 2,5
t

72 70 70 68 68
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M2

počet sedadel 
> 9

2,5 t < 
maximální
hmotnost < 3,5 
t

73 71 71 69 69

M2

počet sedadel 
> 9

3,5 t < 
maximální 
hmotnost < 5 t 

74 72 72 70 70

M3

počet sedadel 
> 9;

maximální
hmotnost > 5 t
jmenovitý 
výkon motoru 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

počet sedadel 
> 9;

maximální
hmotnost > 5 t

jmenovitý 
výkon motoru 
> 250 kW

77 75 75 73 73

N

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
nákladu

N1**

maximální
hmotnost < 2,5
t

71 69 69 67 67

N1**

2,5 t < 
maximální
hmotnost < 3,5 
t

72 70 70 68 68

N2

3,5 t < 
maximální 
hmotnost < 12 
t 
jmenovitý 

75 73 73 71 71



PE491.113v02-00 46/68 AM\905004CS.doc

CS

výkon motoru 
< 150 kW

N2

3,5 t < 
hmotnost < 12 
t 
jmenovitý 
výkon motoru 
> 150 kW

77 75 75 73 73

N3

maximální
hmotnost > 12 
t
jmenovitý 
výkon motoru 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

maximální
hmotnost > 12 
t
jmenovitý 
výkon motoru 
> 250 kW

78 76 76 74 74

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 a N1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.

*** Všechny mezní hodnoty pro vozidla kategorie N3 jsou sníženy o 1dB (A), aby se 
zohlednila změna v pokynech pro zkoušky pneumatik zkušební metodou B. 

**** U terénních vozidel jsou všechny mezní hodnoty o 1dB (A) nižší. 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Toine Manders, Satu Hassi

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III

Kategorie Popis kategorie Mezní hodnoty
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vozidla vozidla vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]
Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich prodej a 
uvedení do provozu

Fáze 1 platná od
[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po zveřejnění]

Obecně Terén
ní *

Obecně Terén
ní *

Obecně Terénní *

M Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

M1 počet sedadel < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 počet sedadel < 9;

poměr výkonu 
k hmotnosti > 150 
kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 počet sedadel > 9;
hmotnost < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 počet sedadel > 9; 2
t < hmotnost < 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2 počet sedadel > 9;
3,5 t < hmotnost < 5 
t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 počet sedadel > 9;
3,5 t < hmotnost <
5 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 počet sedadel > 9;
hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 počet sedadel > 9;
hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla používaná 
pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < hmotnost < 3,5 72 73 70 71 70 71
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t
N2 3,5 t < hmotnost <

12 t;
jmenovitý výkon 
motoru < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < hmotnost <
12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < hmotnost <
12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 hmotnost > 12 t;
75 < jmenovitý 
výkon motoru < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3 hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.

Kategorie 
vozidla Popis kategorie vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu nových 
vozidel

Fáze 1 platná od 
[2 roky po zveřejnění]

Fáze 2 platná od 
[5 let po zveřejnění]

M Vozidla používaná pro 
přepravu cestujících

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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M1 počet sedadel < 9 68 67

M1

počet sedadel < 9; 

poměr výkonu 
k hmotnosti > 150 kW/t

71 69

M2
počet sedadel > 9; 
hmotnost < 3,5 t 73 71

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; 

jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

74 72

M2

počet sedadel > 9; 3,5 t < 
hmotnost < 5 t; 
jmenovitý výkon motoru >
150 kW

76 74

M3

počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 
jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

75 73

M3

počet sedadel > 9; 
hmotnost > 5 t; 
jmenovitý výkon motoru >
150 kW

77 75

N Vozidla používaná pro 
přepravu nákladu

N1 hmotnost < 2,5 t 68 67
N1 2,5 t < hmotnost < 3,5 t 70 68

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t; 

jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

75 73

N2

3,5 t < hmotnost < 12 t; 
jmenovitý výkon motoru >
150 kW

77 75

N3

hmotnost > 12 t; 

jmenovitý výkon motoru < 
150 kW

77 75

N3 hmotnost > 12 t; 79 77
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jmenovitý výkon motoru >
150 kW

* U všech vozidel se mezní hodnoty zvýší o 1 db(A), pokud vozidlo splňuje 
příslušnou definici terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II 
směrnice 2007/46/ES. 

** U všech kategorií vozidel je přechodné období pro prodej a uvedení do provozu 
nových vozidel 2 roky.

Or. en

Odůvodnění

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 
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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. 

Pozměňovací návrh 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III

Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto 
mezní hodnoty:

Kategorie 
vozidla

Popis 
kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 

vozidel, jejich prodej 
a uvedení do 

provozu

Fáze 1 platná od 
[2 let po 

zveřejnění]

Fáze 2 platná od 
[5 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od 
[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénn
í *

Obecně Terénn
í *

Obecně Terénní 
*

M Vozidla 
používaná pro 

přepravu
cestujících

M1 počet sedadel 
< 9

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

M1 počet sedadel 
< 9; 

poměr výkonu 

71 71 69 69 69 69
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k hmotnosti > 
150 kW/t

M2 počet sedadel 
> 9; hmotnost 

< 2 t

72 72 70 70 70 70

M2 počet sedadel 
> 9; 2 t < 

hmotnost < 3,5 
t

73 74 71 72 71 72

M2 počet sedadel 
> 9; 3,5 t < 

hmotnost < 5 
t; 

jmenovitý 
výkon motoru 

< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 počet sedadel 
> 9; 3,5 t < 

hmotnost < 5 
t; 

jmenovitý 
výkon motoru 

> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 počet sedadel 
> 9; hmotnost 

> 5 t; 
jmenovitý 

výkon motoru 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 počet sedadel 
> 9; hmotnost 

> 5 t; 
jmenovitý 

výkon motoru 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vozidla 
používaná pro 

přepravu 
nákladu

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

N2 3,5 t < 
hmotnost < 12 

t; 

jmenovitý 
výkon motoru 

< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < 
hmotnost < 12 

t; 

75 <
jmenovitý 

výkon motoru 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < 
hmotnost < 12 

t; 
jmenovitý 

výkon motoru 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 hmotnost > 12 
t; 

75 <
jmenovitý 

výkon motoru 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 hmotnost > 12 
t; 

jmenovitý 
výkon motoru 

> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
s maximální povolenou hmotností > 2 t.
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Pozměňovací návrhy Parlamentu

Příloha III

Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí překročit tyto mezní hodnoty:

Kategor
ie 
vozidla

Popis kategorie vozidla

Mezní hodnoty

vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro registraci 
nových vozidel, 
jejich prodej a 
uvedení do 
provozu

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich prodej 
a uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná od 

[1 rok po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od 

[3 roky po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od 

[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 platná od 
[8 let po 
zveřejnění]

Fáze 5 platná od 
[10 let po 
zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

*
Obecn
ě

Terénní 
* Obecně Terén

ní * Obecně Terénní 
*

M Vozidla používaná pro přepravu 
cestujících

M1
počet sedadel < 9

poměr výkonu k hmotnosti < 150 
70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67
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kW/t

M1

počet sedadel < 9
poměr výkonu k hmotnosti > 150 
kW/t

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

M2
počet sedadel > 9
maximální hmotnost < 2,5 t

72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

počet sedadel > 9
2,5 t < maximální hmotnost < 3,5 
t

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
počet sedadel > 9

3,5 t < maximální hmotnost < 5 t 
74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

počet sedadel > 9

maximální hmotnost > 5 t
jmenovitý výkon motoru < 250 
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

počet sedadel > 9

maximální hmotnost > 5 t
jmenovitý výkon motoru > 250
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Katego
rie 
vozidla

Popis kategorie vozidla
Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)
[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro registraci 
nových vozidel, 
jejich prodej a 
uvedení do 
provozu

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 
vozidel, jejich prodej 
a uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná od 
[1 rok po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od 
[3 roky po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od 
[5 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 platná od 
[8 let po 
zveřejnění]

Fáze 5 platná od 
[10 let po 
zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

*
Obec
ně

Terénní 
*

Obec
ně

Terénní 
* Obecně Terénní 

*

N Vozidla používaná pro přepravu 
nákladu

N1 maximální hmotnost < 2,5 t 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 t < maximální hmotnost < 3,5 
t 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2

3,5 t < maximální hmotnost < 12 t 
jmenovitý výkon motoru < 150
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2 3,5 t < hmotnost < 12 t 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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jmenovitý výkon motoru > 150 
kW

N3

maximální hmotnost > 12 t

jmenovitý výkon motoru < 250
kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***

maximální hmotnost > 12 t 

jmenovitý výkon motoru > 250
kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A 
přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U vozidel kategorie M1 a N1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla s maximální povolenou hmotností > 2 t.

*** Všechny mezní hodnoty pro vozidla kategorie N3 jsou sníženy o 1dB (A), aby se zohlednila změna v pokynech pro zkoušky 
pneumatik zkušební metodou B. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Příloha III, poznámka k tabulce (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hladina akustického tlaku měřená 
v souladu s ustanoveními přílohy VIII 
nesmí překročit 90 dB (A) při jakýchkoli 
jízdních podmínkách při maximální 
rychlosti 130 km/h.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby se zamezilo nadměrně vysokým emisím hluku 
z motorových vozidel.  

Pozměňovací návrh 131

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

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – pod tabulkou (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A nesmí překročit 90 db(A) při jakýchkoli 
jízdních podmínkách při rychlosti nižší 
než 130 km/h v souladu s přílohou VIII. 

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby nařízení zamezovalo extrémním emisím hluku při úplném či částečném 
otevření klapky akcelerátoru. Ustanovení by měla příslušným orgánům umožňovat, aby 
dodržování těchto předpisů v rámci silničního provozu mohly okamžitě prosazovat. 
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Pozměňovací návrh 132

Sabine Wils

Návrh nařízení
Příloha III – bod 1 – pod tabulkou (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A nesmí překročit 87 db(A) při jakýchkoli 
jízdních podmínkách při rychlosti nižší 
než 130 km/h v souladu s přílohou VIII. 

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné, aby nařízení zamezovalo extrémním emisím hluku při úplném či částečném 
otevření klapky akcelerátoru. Ustanovení by měla příslušným orgánům umožňovat, aby 
dodržování těchto předpisů v rámci silničního provozu mohly okamžitě prosazovat. 

Pozměňovací návrh 133
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 3.2.2. – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.2 je nutné splnit tyto požadavky:

Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.1.4 se vydávají níže uvedená 
doporučení, která  by měla být 
považována za požadavky pro nově 
budované zkušební dráhy:

Or. en

Odůvodnění

Návrh komise stanoví změny ve specifikaci pro výstavbu zkušebního místa. Dosud navržená 
doporučení se stanou závazná. S touto změnou by se každá zkušební dráha, která je 
v současné době v Evropě využívána, měla stát předmětem opětné certifikace, jako kdyby se 
jednalo o dráhu nově postavenou.

Pozměňovací návrh 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký
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Návrh nařízení
Příloha VII – bod 3.2.2. – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.2 je nutné splnit tyto požadavky:

Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.1.4 se vydávají následující 
doporučení:

Or. en

Odůvodnění

Návrh komise stanoví změny ve specifikaci pro výstavbu zkušebního místa. Současná 
doporučení, která stavitelům silnic poskytovala pokyny pro výstavbu zkušebních drah, by se 
nyní měla stát závaznými. Tato změna byla provedena bez technické konzultace, navíc Komise 
neposkytla žádné vysvětlení týkající se této změny. S touto změnou by v současnosti každá v 
Evropě využívaná zkušební dráha, byla předmětem opětné certifikace, jako kdyby se jednalo o 
dráhu nově postavenou. V důsledku toho si nikdo není jist, jaký dopad tato změna specifikace 
může mít a zda by nevedla k přestavbě řady zkušebních drah.  Jak bylo již řečeno, existuje 
nová norma ISO, skrze niž se předpokládá nahradit stávající definice zkušební dráhy v
průběhu příštích let. Doporučuje se tudíž současnou specifikaci prozatím neměnit. 

Pozměňovací návrh 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 3.2.2. – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.2 je nutné splnit tyto požadavky:

Vedle požadavků stanovených v bodech 1 
až 3.2.2 je nutné splnit tyto požadavky
normy ISO 10844:2011 nebo učinit odkaz 
na normu ISO 10844:1994, 
pro přechodné období pěti let:

Or. en

Odůvodnění

Tento požadavek by měl být v souladu s odstavcem 1 přílohy VII tohoto nařízení a činností 
pracovní skupiny odborníků EHK/OSN. Požadavky stanovené v tomto odstavci, a sice od 
písmene a) po písmeno g), jsou převzaty z normy ISO 10844:2011. Je nicméně nutné uvést, že 
tato norma nebyla doposud zahrnuta v žádném předpisu EHK/OSN. Aby mohla EHK/OSN 
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změnit vlastní předpisy v této oblasti a aby zkušební zařízení měla prostor na provedení změn, 
které vyžaduje nové znění této normy z roku 2011, je nutné uvést odkaz na předchozí znění 
normy ISO 10844:1994 pro přechodné období pěti let. 

Pozměňovací návrh 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 2 –poznámka pod čarou 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1/ ISO10844:1994. 1/ Prvních pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost mohou výrobci použít 
zkušební dráhy certifikované buď podle 
normy ISO 10844:1994, nebo podle 
normy ISO 10844:2011. Po tomto datu 
jsou výrobci povinni využívat pouze ty 
zkušební dráhy, které jsou v souladu s 
normou ISO 10844:2011.  

Or. en

Odůvodnění

Norma ISO10844:1994 byla v březnu 2011 aktualizována do podoby nové normy 
ISO10844:2011. Nové znění nicméně nebylo dosud začleněno do všech předpisů EHK/OSN 
týkajících se vozidel a zařízení pro testování pneumatik. Z tohoto důvodu je proto nutné 
stanovit mezi oběma normami přechodné období, aby se výrobci mohli uvedeným změnám 
přizpůsobit a v případě potřeby dráhu přestavět a aby EHK/OSN mohla odkaz na novou 
normu začlenit do vlastních předpisů. 

Pozměňovací návrh 137

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

Návrh nařízení
Příloha VII – bod 4.3.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.3. Pro účely této normy se hloubka 
struktury povrchu měří nejméně na deseti 
místech rovnoměrně rozložených podél 

4.3. Pro účely této normy se hloubka 
struktury povrchu měří nejméně na deseti 
místech rovnoměrně rozložených podél 
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drah kol zkušebního úseku a hodnota 
aritmetického průměru se porovná se 
stanovenou minimální hloubkou struktury 
povrchu. Popis postupu viz norma ISO 
10844:1994.

drah kol zkušebního úseku a hodnota 
aritmetického průměru se porovná se 
stanovenou minimální hloubkou struktury 
povrchu. Popis postupu viz norma 
ISO10844:2011.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo být v souladu se stávající normou ISO. 

Pozměňovací návrh 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 2.3. – řádek 4 „Akcelerace vozidla“ 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akcelerace vozidla awot_ASEP: awot ≤ 
5,0 m/s2

Akcelerace vozidla awot_ASEP: awot ≤ 
4,0 m/s2

Or. en

Odůvodnění

Hodnota akcelerace požadovaná při zkoušce ASEP podle návrhu Komise není z hlediska 
jízdních podmínek ve městě reprezentativní. I zkouška jako taková je stále obsáhlejší a 
složitější a provádět ji konsistentně při vyšších hodnotách akcelerace je obtížné . Soubor 
údajů používaných při zkoušce ASEP nevyplývá z údajů používaných pro zkušební metodu B. 
Ve skutečnosti spolu zkušební metody B a ASEP nesouvisí, a není tedy nutné, aby se změna 
metody B v testu ASEP projevila. Kromě toho nebylo provedeno plné posouzení dopadů, 
kterým by se změna ze 4,0 na 5,0 m/s2 opodstatnila. 

Pozměňovací návrh 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Návrh nařízení
Příloha VIII – odst. 2.4. – odst. 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byla zkouška ASEP reprezentativní a 
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opakovatelná (pro schvalovací orgán), je 
třeba vozidla testovat kalibrováním 
převodovky při výrobě. 

Or. en

Odůvodnění

Kalibrace převodovky při výrobě je nezbytná z těchto důvodů: jelikož se během zkoušky ASEP 
převodovka musí testovat mimo svůj normální režim, je nutné, aby při kalibraci bylo možné 
udržet dotyčný rychlostní stupeň. S ohledem na výše uvedené není možné provádět speciální 
kalibraci při sériové výrobě automobilů. Nelze tedy dosáhnout shodnosti výroby; nelineární 
akcelerace: držení vysokého rychlostního stupně a akcelerace na plný výkon od nízkých 
otáček za minutu může způsobit jev označovaný jako „flair“ otáček   v důsledku prokluzu 
měniče momentu při nízkých otáčkách.

Pozměňovací návrh 140
Karl-Heinz Florenz

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jestliže naměřená hladina hluku překročí v 
některém bodě mezní hodnoty, provedou 
se ve stejném bodě dvě další měření za 
účelem ověření nejistoty měření. Vozidlo 
splňuje další ustanovení týkající se emisí 
hluku, jestliže průměr těchto tří platných 
měření v daném bodě odpovídá specifikaci.

Jestliže naměřená hladina hluku překročí v 
některém bodě mezní hodnoty, provedou 
se ve stejném bodě dvě další měření za 
účelem ověření nejistoty měření. Vozidlo 
splňuje další ustanovení týkající se emisí 
hluku, jestliže průměr těchto tří platných 
měření v daném bodě odpovídá specifikaci. 
Vozidlo nesmí v žádné dopravní situaci 
překročit 90 dB (A).

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby se zamezilo nadměrně vysokým emisím hluku 
z motorových vozidel. 
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Pozměňovací návrh 141
Holger Krahmer

Návrh nařízení
Příloha IX

Znění navržené Komisí

Příloha IX

Opatření zajišťující slyšitelnost hybridních a elektrických vozidel

Tato příloha se týká akustického varovného systému vozidel (AVAS) pro hybridní elektrická 
a výhradně elektrická silniční vozidla (HV a EV).

A Akustický varovný systém vozidla

1. Definice

Akustický varovný systém vozidla (AVAS) je zařízení vydávající zvuk, jehož 
úkolem je informovat chodce a zranitelné účastníky silničního provozu.

2. Činnost systému

Pokud je systém AVAS instalován na vozidle, musí splňovat níže uvedené 
požadavky.

3. Provozní podmínky

(a) Způsob vydávání zvuku

Systém AVAS musí automaticky vydávat zvuk při minimálním rozsahu rychlosti 
vozidla od nastartování do zhruba 20 km/h a případně podle dané kategorie 

vozidla. Pokud je vozidlo vybavené spalovacím motorem, který je v chodu při výše 
uvedeném rychlostním rozpětí vozidla, nemusí systém AVAS vydávat žádný zvuk.

U vozidel vybavených výstražným zařízením v případě couvání nemusí systém 
AVAS při couvání vydávat žádný zvuk.

(b) Tlačítko „pozastavit“

Systém AVAS může být vybaven tlačítkem pro pozastavení provozu (tlačítko 
„pozastavit“).

Pokud je tlačítko „pozastavit“ součástí systému, mělo by však být vozidlo 
vybavené také zařízením pro udávajícím stav pozastavení pomocí zařízení u 

sedadla řidiče indikujícího řidiči příjezd vozidla.
Systém AVAS by mělo být možné po pozastavení tlačítkem „pozastavit“ znovu 

uvést do chodu.
Pokud je tlačítko „pozastavit“ nainstalováno ve vozidle, mělo by být umístěno tak, 

aby je řidič mohl snadno najít a ovládat.

(c) Ztlumení
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Hladina akustického tlaku systému AVAS může být v průběhu jízdy ztlumována.

4. Druh a hlasitost zvuku

(a) Zvuk, který vydává systém AVAS, by měl být nepřerušovaný zvuk, který chodce 
a zranitelné účastníky silničního provozu informuje o tom, že je vozidlo 

v provozu.
Následující a podobné zvuky jsou však nepřijatelné:

(i) siréna, klakson, vyzvánění, zvonek a zvuky pohotovostních vozidel;
(ii) zvuky poplachů, např. požární poplach, bezpečnostní poplach, 

kouřový poplach;
(iii) přerušovaný zvuk.

Je třeba se vyvarovat následujících zvuků nebo jim podobným:
(iv) melodické zvuky, zvuky zvířat a hmyzu,

(v) zvuky, při nichž může dojít k záměně identifikace vozidla a/nebo 
jeho provozu (např. zrychlení, zpomalení atd.)

(b) Zvuk vydávaný systémem AVAS by měl umožňovat snadné rozpoznání chování 
vozidla, například pomocí automatické změny hladiny akustického tlaku nebo 

vlastností v závislosti na aktuální rychlosti vozidla.

(c) Hladina akustického tlaku generovaná systémem AVAS by neměla překročit 
přibližnou hladinu akustického tlaku podobného vozidla stejné kategorie 
vybaveného spalovacím motorem a provozovaného za stejných podmínek.

Zohlednění problematiky životního prostředí:
Při vývoji systému AVAS je nezbytné přihlédnout k celkovému dopadu hluku na 

obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh

vypouští se
Or. de

Odůvodnění
Před přijetím právních předpisů je ke stanovení minimálních požadavků zapotřebí provést 
nejprve posouzení dopadu a získat další poznatky. Dodržování těchto předpisů pak musí být 
povinné, nikoli pouze dobrovolné. Navíc se týkají zajištění bezpečnosti silničního provozu a  
mezi právní předpisy pro oblast životního prostředí tudíž nespadají.

Pozměňovací návrh 142
Karl-Heinz Florenz
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Návrh nařízení
Příloha IX – bod 4

Pozměňovací návrh

Znění navržené Komisí
Příloha IX

4. Druh a hlasitost zvuku
(a) Zvuk, který vydává systém AVAS, by měl být nepřerušovaný zvuk, který chodce 

a zranitelné účastníky silničního provozu informuje o tom, že je vozidlo v provozu.
Následující a podobné zvuky jsou však nepřijatelné:

(i) siréna, klakson, vyzvánění, zvonek a zvuky pohotovostních vozidel;
(ii) zvuky poplachů, např. požární poplach, bezpečnostní poplach, 

kouřový poplach;
(iii) přerušovaný zvuk.

Je třeba se vyvarovat následujících zvuků nebo jim podobným:
(iv) melodické zvuky, zvuky zvířat a hmyzu,
(v) zvuky, při nichž může dojít k záměně identifikace vozidla a/nebo jeho 

provozu (např. zrychlení, zpomalení atd.)
(b) Zvuk vydávaný systémem AVAS by měl umožňovat snadné rozpoznání chování 

vozidla, například pomocí automatické změny hladiny akustického tlaku nebo 
vlastností v závislosti na aktuální rychlosti vozidla.

(c) Hladina akustického tlaku generovaná systémem AVAS by neměla překročit 
přibližnou hladinu akustického tlaku podobného vozidla stejné kategorie vybaveného 
spalovacím motorem a provozovaného za stejných podmínek.
Zohlednění problematiky životního prostředí:
Při vývoji systému AVAS je nezbytné přihlédnout k celkovému dopadu hluku na 
obyvatelstvo.
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Or. de

Pozměňovací návrh 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Návrh nařízení
Příloha X – bod 5.2.1.1. 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5.2.1.1 Hluková zkouška systému tlumení 
hluku a náhradního systému tlumení hluku 
se provede se stejnými „normálními“ 
pneumatikami (jak je definováno v bodě
2.8. předpisu EHK/OSN č. 117 (Úř. věst. 
L231, 29.8.2008, s. 19). Zkoušky nesmějí 
být prováděny s pneumatikami „pro 
zvláštní užití“ nebo s pneumatikami „pro 
jízdu na sněhu“, které jsou definovány v 
bodech 2.9. a 2.10. předpisu EHK/OSN č. 
117.  Tyto pneumatiky by mohly zvýšit 

5.2.1.1 Hluková zkouška systému tlumení 
hluku a náhradního systému tlumení hluku 
se provede s „normálními“ pneumatikami
(jak je definováno v bodě 2.8. předpisu 
EHK/OSN č. 117. Zkoušky nesmějí být 
prováděny s „trakčními pneumatikami“, 
pneumatikami „pro zvláštní užití“ nebo 
s pneumatikami „pro jízdu na sněhu“, které 
jsou definovány v bodech 2.10., 2.11. a
2.12. předpisu EHK/OSN č. 117.

Pozměňovací návrh Parlamentu

4. Druh a hlasitost zvuku
(a) Zvuk, který vydává systém AVAS, by měl být nepřerušovaný zvuk, který chodce 

a zranitelné účastníky silničního provozu informuje o tom, že je vozidlo v provozu.
Následující a podobné zvuky jsou však nepřijatelné:

(i) siréna, klakson, vyzvánění, zvonek a zvuky pohotovostních vozidel;
(ii) zvuky poplachů, např. požární poplach, bezpečnostní poplach, kouřový 

poplach;
(iii) přerušovaný zvuk.

Je třeba se vyvarovat následujících zvuků nebo jim podobným:
(iv) melodické zvuky, zvuky zvířat a hmyzu,
(v) zvuky, při nichž může dojít k záměně identifikace vozidla a/nebo jeho 

provozu (např. zrychlení, zpomalení atd.)
(b) Zvuk vydávaný systémem AVAS musí umožňovat snadné rozpoznání chování a směr 

jízdy vozidla, například pomocí automatické změny hladiny akustického tlaku nebo 
vlastností v závislosti na aktuální rychlosti vozidla.

(c) Hladina akustického tlaku generovaná systémem AVAS nesmí překročit přibližnou 
hladinu akustického tlaku podobného vozidla stejné kategorie vybaveného spalovacím 
motorem a provozovaného za stejných podmínek.
Zohlednění problematiky životního prostředí:
Při vývoji systému AVAS je nezbytné přihlédnout k celkovému dopadu hluku na 
obyvatelstvo.



PE491.113v02-00 68/68 AM\905004CS.doc

CS

hladinu hluku vozidla nebo by mohly mít 
zastírací účinek na srovnání výkonu 
tlumení hluku. Pneumatiky mohou být již 
použité, nicméně musejí splňovat zákonné 
požadavky pro použití v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o přílohu II odst. 3 bod 3.2.2 tohoto nařízení, odkaz na zastaralou verzi předpisu 
EHK/OSN č. 117 by se měl zrušit.  Navíc je třeba začlenit do tohoto druhého odstavce trakční 
pneumatiky, aby korespondoval s poznámkou pod čarou v příloze II odst. 3 bodě 3.2.2 tohoto 
nařízení. Odpovídajícím způsobem je třeba  aktualizovat i body obsahující definice trakčních 
pneumatik, pneumatik pro zvláštní užití a pneumatik pro jízdu na sněhu v předpisu EHK/OSN 
č. 117.


