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Poprawka 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 5.2.2a. (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5.2.2a. Wartości graniczne określone w 
tabeli w załączniku III stosuje się przy 
uwzględnieniu w trakcie pomiaru 
rozsądnego marginesu tolerancji.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące przepisy we wszystkich rozporządzeniach w sprawie poziomu hałasu dopuszczają 
margines tolerancji dla celów produkcji.

Poprawka 96

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – dodatek 2a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodatek 2a 
Wartości homologacji typu wynikające z 
danych dotyczących pojazdu i badań:
1. Elementy obudowy
1.1 Elementy obudowy dźwiękoszczelnej 
określone przez producenta pojazdu
2. Poziom hałasu poruszającego się 
pojazdu:
Wynik badania (Lurban): dB(A)
Wynik badania (Lwot): dB(A)
Wynik badania (Lcruise): dB(A)
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Współczynnik kP: 
3. Poziom hałasu nieruchomego pojazdu:
Położenie i orientacja mikrofonu (zgodnie 
z rysunkiem 2 w dodatku 1 do załącznika 
II)
Wynik badania w stanie nieruchomym: 
dB(A)

Or. en

Uzasadnienie

Monitorowanie i raportowanie świadectw homologacji typu UE.

Poprawka 97

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgodność przyrządów do pomiarów 
akustycznych sprawdza się na podstawie 
ważnego świadectwa zgodności. 
Świadectwa te uważa się za ważne, jeżeli 
certyfikacji zgodności z normami 
dokonano w ciągu poprzedniego okresu 12 
miesięcy w przypadku dźwiękowego 
urządzenia kalibracyjnego i w ciągu 
poprzedniego okresu 24 miesięcy w 
przypadku układu oprzyrządowania. 
Wszystkie badania zgodności musi 
przeprowadzić laboratorium upoważnione 
do wykonania wzorcowania zgodnie z 
odpowiednimi normami.

Zgodność przyrządów do pomiarów 
akustycznych sprawdza się na podstawie 
ważnego świadectwa zgodności. 
Świadectwa te uważa się za ważne, jeżeli 
certyfikacji zgodności z normami 
dokonano w ciągu poprzedniego okresu 12 
miesięcy w przypadku dźwiękowego 
urządzenia kalibracyjnego i układu 
oprzyrządowania. Wszystkie badania 
zgodności musi przeprowadzić 
laboratorium upoważnione do wykonania 
wzorcowania zgodnie z odpowiednimi 
normami.

Or. en

Uzasadnienie

Nietypowe jest to, by kontrole dźwiękowych układów oprzyrządowania były przeprowadzane co dwa 
lata, a dźwiękowych urządzeń kalibracyjnych co roku. Różnica ta mogłaby prowadzić do 
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powstawania błędów w dźwiękowych układach oprzyrządowania, skutkujących nieprawidłowymi 
pomiarami w trakcie badań. Urządzenia i układy oprzyrządowania powinny być kalibrowane 
jednocześnie.

Poprawka 98

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.1. – ustęp czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprzyrządowanie meteorologiczne 
powinno być ustawione w pobliżu obszaru 
badań na wysokości 1,2 m ± 0,02 m. 
Pomiary należy prowadzić w temperaturze 
otaczającego powietrza wynoszącej 5–40 
°C.

Oprzyrządowanie meteorologiczne 
powinno być ustawione w pobliżu obszaru 
badań na wysokości 1,2 m ± 0,02 m. 
Pomiary należy prowadzić w temperaturze 
otaczającego powietrza wynoszącej 5–
25°C.

Or. en

Uzasadnienie

Przy wyższych temperaturach otaczającego powietrza hałas emitowany przez pojazdy jest niższy. 
Węższy zakres wartości temperatur utrudni osiąganie korzyści przez producentów pojazdów, którzy 
sztucznie zaniżają wyniki badań. 

Poprawka 99

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.1. – ustęp siódmy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy odczycie wyników ignoruje się każdą 
szczytową wartość hałasu, która wydaje 
się niezwiązana z charakterystyką 
ogólnego poziomu hałasu pojazdu.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Przy odczycie należy uwzględniać każdą wartość szczytową hałasu. 

Poprawka 100
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.1. – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy odczycie wyników ignoruje się każdą 
szczytową wartość hałasu, która wydaje 
się niezwiązana z charakterystyką 
ogólnego poziomu hałasu pojazdu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

W odczycie wyników uwzględniane muszą być wszystkie szczytowe wartości hałasu.

Poprawka 101

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.1. – ustęp dziewiąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom hałasu tła (wraz z ewentualnym 
hałasem wytwarzanym przez wiatr) jest co 
najmniej o 10 dB niższy niż poziom 
dźwięku ważonego za pomocą A 
wytwarzanego przez badany pojazd. Jeżeli 
różnica między hałasem otoczenia a 
hałasem zmierzonym wynosi 10–15 dB(A), 
to aby obliczyć wyniki badania, od 
wskazań odczytanych na mierniku 
poziomu hałasu należy odjąć odpowiednią 
wartość korekty zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom hałasu tła (wraz z ewentualnym 
hałasem wytwarzanym przez wiatr) jest co 
najmniej o 15 dB niższy niż poziom 
dźwięku ważonego za pomocą A 
wytwarzanego przez badany pojazd.

1/Zgodnie z załącznikiem VII do 



AM\905004PL.doc 7/72 PE491.113v02-00

PL

niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ograniczenie elastyczności podczas przeprowadzania badań oraz korzyści 
osiąganych przez producentów. 

Poprawka 102

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.1. – tabela 

Tekst proponowany przez Komisję

Różnica między hałasem 
otoczenia a hałasem 
zmierzonym w dB(A)

10 11 12 13 14 15

Wartość korekty dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Poprawka

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest ograniczenie elastyczności podczas przeprowadzania badań oraz korzyści 
osiąganych przez producentów. 

Poprawka 103
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.1. – wprowadzenie



PE491.113v02-00 8/72 AM\905004PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.1. Badany pojazd wybiera się w taki 
sposób, aby wszystkie pojazdy tego samego 
typu, które są wprowadzane do obrotu,
spełniały wymogi niniejszego 
rozporządzenia.

3.2.1. Badany pojazd jest reprezentatywny 
dla pojazdów, które mają zostać 
wprowadzone do obrotu zgodnie ze 
specyfikacją producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązujące przepisy we wszystkich rozporządzeniach w sprawie poziomu hałasu dopuszczają 
margines tolerancji dla celów produkcji.

Poprawka 104
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.1a. (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.1a. Badany pojazd jest 
reprezentatywny dla pojazdów, które mają 
zostać wprowadzone do obrotu zgodnie ze 
specyfikacją producenta.

Or. en

Uzasadnienie

Wybór pojazdów do badań powinien odbywać się w taki sposób, aby był wykonalny. Proponowany 
zapis będzie zobowiązywać producenta do wybrania do badania typu najgłośniejszego pojazdu 
spośród całej serii, co bardzo często nie jest możliwe z przyczyn praktycznych. Obowiązek 
producenta do dopilnowania tego, by każdy pojazd wprowadzany do obrotu spełniał wymogi 
przedmiotowego rozporządzenia, określono w art. 5 ust. 1.

Poprawka 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.1. – tabela – wiersz czwarty „Kategoria pojazdu N2, N3” – akapit 
pierwszy 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powyżej napędzanej(-ych) osi tylnej(-ych) 
umieszcza się dodatkowe obciążenie, aby 
osiągnąć masę próbną pojazdu. Dodatkowe 
obciążenie jest ograniczone do 75 procent 
masy maksymalnej dozwolonej w 
odniesieniu do osi tylnej. Masa próbna 
musi być osiągnięta przy marginesie 
tolerancji wynoszącym ± 5 procent.

Powyżej napędzanej(-ych) osi tylnej(-ych) 
umieszcza się dodatkowe obciążenie, aby 
osiągnąć masę próbną pojazdu. Dodatkowe 
obciążenie jest ograniczone do 75 procent 
masy maksymalnej dozwolonej w 
odniesieniu do osi tylnej. 

Or. en

Uzasadnienie

Masa próbna nie powinna mieć żadnego marginesu tolerancji.

Poprawka 106
Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 
są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. 2/ Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla opon o 
najwyższym poziomie emisji hałasu 
danego typu określonym przez 
producentów oraz ujęte w dodatku 3 do 
załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 
Odpowiadają one jednemu z rozmiarów 
opon wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. 2/ Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
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przynajmniej minimalne wymogi prawne. Głębokość bieżnika opon spełnia 
przynajmniej minimalne wymogi prawne.

Or. en

Poprawka 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 
są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. 2/ Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 
przynajmniej minimalne wymogi prawne.

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 
są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. 2/ Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 
minimalne wymogi prawne.

Or. en

Poprawka 108
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
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toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 
są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 
przynajmniej minimalne wymogi prawne.

toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla osi i są 
wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon wynosi co 
najmniej 80% całkowitej głębokości 
bieżnika.

Or. en

Uzasadnienie

Celem nowej metody badania jest symulacja rzeczywistego ruchu miejskiego. Głębokość bieżnika 
opon i oznaczenie opon powinny być takie, jakie zazwyczaj stosuje się w przypadku ruchu 
miejskiego. Zgodnie z zaleceniem EKG ONZ minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 80% 
całkowitej głębokości bieżnika. Podczas badania należy wziąć pod uwagę to, że w samochodach 
ciężarowych stosuje się inne oznaczenia opon na osi przedniej i osi tylnej. Ponadto obowiązkowa 
procedura monitorowania w przypadku tego nowego rozporządzenia w latach 2007–2010 opierała 
się na oponach reprezentatywnych dla osi.

Poprawka 109

Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla opon o 
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są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 
przynajmniej minimalne wymogi prawne.

najwyższym poziomie emisji hałasu 
danego typu określonym przez producenta 
pojazdu oraz ujęte w dodatku 3 do 
załącznika I do niniejszego rozporządzenia. 
Odpowiadają one jednemu z rozmiarów 
opon wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon spełnia 
przynajmniej minimalne wymogi prawne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 692/2008. Celem tej poprawki jest 
dopilnowanie tego, aby wszystkie pojazdy spełniały normy, a także ograniczenie korzyści z wyników 
badań dla producentów.

Poprawka 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2. – przypis 2/

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2/ Ponieważ udział opon w ogólnej emisji 
dźwięku jest znaczny, należy wziąć pod 
uwagę obowiązujące przepisy wykonawcze 
dotyczące emisji dźwięku przez układ 
opona/droga. Opony trakcyjne, opony 
śniegowe oraz opony specjalne są 
wyłączone z pomiarów homologacji typu i 
pomiarów w zakresie zgodności produkcji 
na wniosek producenta zgodnie z 
regulaminem nr 117 EKG ONZ (Dz.U. L 
231 z 29.8.2008, s. 19).

2/ Ponieważ udział opon w ogólnej emisji 
dźwięku jest znaczny, należy wziąć pod 
uwagę obowiązujące przepisy wykonawcze 
dotyczące emisji dźwięku przez układ 
opona/droga. Opony trakcyjne, opony 
śniegowe oraz opony specjalne są 
wyłączone z pomiarów homologacji typu i 
pomiarów w zakresie zgodności produkcji 
na wniosek producenta zgodnie z 
regulaminem nr 117 EKG ONZ.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do Dz.U. L 231 z 29.8.2008 należy skreślić, ponieważ jest ono nieaktualne.
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Poprawka 111

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4. Jeżeli pojazd jest wyposażony w 
napęd na więcej niż dwa koła, bada się go 
na napędzie przeznaczonym do 
normalnego użytku drogowego.

3.2.4. Jeżeli pojazd jest wyposażony w 
napęd na więcej niż dwa koła, należy 
zbadać go z maksymalną liczbą 
napędzanych kół.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na więcej niż dwa koła, np. w napęd na cztery koła, należy 
go zbadać na napędzie wykorzystującym cztery koła. 

Poprawka 112

Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.4.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.4. Jeżeli pojazd jest wyposażony w 
napęd na więcej niż dwa koła, bada się go 
na napędzie przeznaczonym do 
normalnego użytku drogowego.

3.2.4. Jeżeli pojazd jest wyposażony w 
napęd na więcej niż dwa koła, należy 
zbadać go z maksymalną liczbą 
napędzanych kół.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na więcej niż dwa koła, np. w napęd na cztery koła, należy 
go zbadać na napędzie wykorzystującym cztery koła. 
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Poprawka 113

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.6a. (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3.2.6a. Badanie jest reprezentatywne dla 
faktycznych poziomów emisji hałasu 
dzięki temu, że wartości graniczne dla 
samochodów ciężarowych zmniejsza się o 
1 db(A) w celu uwzględnienia 
ultracichych opon wykorzystywanych do 
badań, które jednak nie są nigdy 
wykorzystywane w ruchu ulicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Badanie powinno być reprezentatywne dla faktycznych warunków jazdy, w związku z czym należy 
uwzględnić to, że na wyniki badań wpływ może mieć stosowanie opon cichych.

Poprawka 114

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2.1. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trajektoria linii środkowej pojazdu 
przebiega jak najdokładniej według linii 
CC' przez cały czas badania, od chwili 
zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w 
której tył pojazdu przekroczy linię BB'. 
Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na 
więcej niż dwa koła, należy zbadać go na 
napędzie przeznaczonym do normalnego 
użytku drogowego. 

Trajektoria linii środkowej pojazdu 
przebiega jak najdokładniej według linii 
CC' przez cały czas badania, od chwili 
zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w 
której tył pojazdu przekroczy linię BB'. 
Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na 
więcej niż dwa koła, należy zbadać go z 
maksymalną liczbą napędzanych kół.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli pojazd jest wyposażony w napęd na więcej niż dwa koła, np. w napęd na cztery koła, należy 
go zbadać na napędzie wykorzystującym cztery koła. 

Poprawka 115
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2.1.4.1 – ustęp 1 – litery (a)–(c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) jeżeli jedno określone przełożenie 
skrzyni biegów daje przyspieszenie w 
granicach pola tolerancji ± 5% 
przyspieszenia odniesienia awot ref, nie 
przekraczające 3,0 m/s2, badanie należy 
wykonać przy tym przełożeniu;

(a) jeżeli jedno określone przełożenie 
skrzyni biegów daje przyspieszenie w 
granicach pola tolerancji ± 5% 
przyspieszenia odniesienia awot ref, nie 
przekraczające 2,0 m/s2, badanie należy 
wykonać przy tym przełożeniu;

(b) jeżeli żadne z przełożeń skrzyni biegów 
nie daje wymaganego przyspieszenia, 
wówczas należy wybrać przełożenie 
skrzyni biegów i o wyższym 
przyspieszeniu oraz przełożenie skrzyni 
biegów i+1 o przyspieszeniu niższym niż 
przyspieszenie odniesienia. Jeżeli wartość 
przyspieszenia na przełożeniu skrzyni 
biegów i nie przekracza 3,0 m/s2, do 
badania należy zastosować obydwa 
przełożenia. Współczynnik ważenia w 
stosunku do przyspieszenia odniesienia 
awot ref oblicza się za pomocą 
następującego wzoru: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(b) jeżeli żadne z przełożeń skrzyni biegów 
nie daje wymaganego przyspieszenia, 
wówczas należy wybrać przełożenie 
skrzyni biegów i o wyższym 
przyspieszeniu oraz przełożenie skrzyni 
biegów i+1 o przyspieszeniu niższym niż 
przyspieszenie odniesienia. Jeżeli wartość 
przyspieszenia na przełożeniu skrzyni 
biegów i nie przekracza 2,0 m/s2, do 
badania należy zastosować obydwa 
przełożenia. Współczynnik ważenia w 
stosunku do przyspieszenia odniesienia 
awot ref oblicza się za pomocą 
następującego wzoru: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(c) jeżeli wartość przyspieszenia 
przełożenia skrzyni biegów i przekracza 
3,0 m/s2, stosuje się pierwsze przełożenie 
skrzyni biegów, które daje przyspieszenie 
poniżej 3,0 m/s2, chyba że przełożenie 
skrzyni biegów i+1 daje przyspieszenie 
mniejsze niż aurban. W takim przypadku 
stosuje się dwa przełożenia, i oraz i+1, w 
tym przełożenie i o przyspieszeniu 
przekraczającym 3,0 m/s2. W pozostałych 
przypadkach nie stosuje się innego 
przełożenia. Do obliczenia współczynnika 

(c) jeżeli wartość przyspieszenia 
przełożenia skrzyni biegów i przekracza 
2,0 m/s2, stosuje się pierwsze przełożenie 
skrzyni biegów, które daje przyspieszenie 
poniżej 2,0 m/s2, chyba że przełożenie 
skrzyni biegów i+1 daje przyspieszenie 
mniejsze niż aurban. W takim przypadku 
stosuje się dwa przełożenia, i oraz i+1, w 
tym przełożenie i o przyspieszeniu 
przekraczającym 2,0 m/s2. W pozostałych 
przypadkach nie stosuje się innego 
przełożenia. Do obliczenia współczynnika 
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cząstkowej mocy kP zamiast wartości awot 
ref stosuje się wartość przyspieszenia awot 
test osiągniętą podczas badania;

cząstkowej mocy kP zamiast wartości awot 
ref stosuje się wartość przyspieszenia awot 
test osiągniętą podczas badania;

Or. de

Uzasadnienie

Aby naśladować sytuację w rzeczywistym ruchu miejskim, należy przyjąć maksymalne 
przyspieszenie na poziomie 2,0 m/s2.

Poprawka 116

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2.2. – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Trajektoria linii środkowej pojazdu 
przebiega jak najdokładniej według linii 
CC' przez cały czas badania, od chwili 
zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w 
której tył pojazdu przekroczy linię BB'. 
Badanie prowadzi się bez przyczepy lub 
naczepy. Jeżeli przyczepa nie może być 
łatwo oddzielona od pojazdu ciągnącego, 
nie bierze się jej pod uwagę przy ocenie 
faktu przekroczenia linii BB'. Jeżeli pojazd 
zawiera takie wyposażenie, jak betoniarka,
sprężarka itp., wyposażenie to nie jest 
uruchomione podczas badania. Masa 
próbna pojazdu odpowiada masie 
określonej w tabeli w pkt 3.2.1.

Trajektoria linii środkowej pojazdu 
przebiega jak najdokładniej według linii 
CC' przez cały czas badania, od chwili 
zbliżenia się do linii AA' aż do chwili, w 
której tył pojazdu przekroczy linię BB'. 
Badanie prowadzi się bez przyczepy lub 
naczepy. Badanie prowadzi się bez 
przyczepy lub naczepy. Jeżeli przyczepa 
nie może być łatwo oddzielona od pojazdu 
ciągnącego, nie bierze się jej pod uwagę 
przy ocenie faktu przekroczenia linii BB'. 
Jeżeli pojazd zawiera takie wyposażenie, 
jak betoniarka, wyposażenie to nie jest 
uruchomione podczas badania. Masa 
próbna pojazdu odpowiada masie 
określonej w tabeli w pkt 3.2.1.

Or. en

Uzasadnienie

Sprężarki są stosowane w układach hamulców pneumatycznych, w związku z czym stanowią 
nieodłączną część pojazdu. Hałas emitowany przez sprężarki nie powinien zatem być wyłączany z 
pomiarów poziomu hałasu, dzięki czemu pomiar ten będzie reprezentatywny dla faktycznych 
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warunków jazdy, uwzględniających pracę sprężarek. 

Poprawka 117
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika II nie przekracza 
poniższych wartości granicznych:

Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika II nie przekracza 90 
dB (A), bez względu na warunki jazdy, 
przy maksymalnej prędkości 130 km/h, 
zgodnie z załącznikiem VIII, oraz musi 
przestrzegać poniższych wartości 
granicznych:

Or. fr

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno gwarantować, że emisje hałasu o poziomie granicznym w czasie 
przyspieszenia przy pełnym otwarciu przepustnicy lub w stanie częściowego otwarcia przepustnicy 
zostaną wykluczone. Przepisy powinny umożliwić właściwym władzom podjęcie skutecznych działań 
mających bezpośredni wpływ w ruchu drogowym.

Poprawka 118
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wiersz 6 – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

liczba siedzeń ≤ 9 liczba siedzeń ≤ 9; ≤ 125kW/tonę i 
maksymalna pojemność 1900cm3

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe przepisy proponowane przez Komisję Europejską są możliwe do zrealizowania, lecz jedynie 
w dłuższym okresie czasu. Potrzebne będą dodatkowe dwa lata, aby umożliwić europejskim 
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pojazdom emisję hałasu na podobnym poziomie co pojazdy elektryczne.

Poprawka 119
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wiersz 6 – kolumna 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

68 70

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe przepisy proponowane przez Komisję Europejską są możliwe do zrealizowania, lecz jedynie 
w dłuższym okresie czasu. Potrzebne będą dodatkowe dwa lata, aby umożliwić europejskim 
pojazdom emisję hałasu na podobnym poziomie co pojazdy elektryczne.

Poprawka 120
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wiersz 6 – kolumna 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

69 71

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe przepisy proponowane przez Komisję Europejską są możliwe do zrealizowania, lecz jedynie 
w dłuższym okresie czasu. Potrzebne będą dodatkowe dwa lata, aby umożliwić europejskim 
pojazdom emisję hałasu na podobnym poziomie co pojazdy elektryczne.

Poprawka 121
Gilles Pargneaux
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wiersz 7 – wartości graniczne – kolumna 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

liczba siedzeń ≤ 9;
stosunek mocy do masy > 150 kW/tonę

liczba siedzeń ≤ 9;
stosunek mocy do masy > 125 kW/tonę i 
minimalna pojemność 1901cm3

Or. fr

Uzasadnienie

Nowe przepisy proponowane przez Komisję Europejską są możliwe do zrealizowania, lecz jedynie
w dłuższym okresie czasu. Potrzebne będą dodatkowe dwa lata, aby umożliwić europejskim 
pojazdom emisję hałasu na podobnym poziomie co pojazdy elektryczne.

Poprawka 122
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:
Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)

[w decybelach(A)]

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do rejestracji, 
sprzedaży i dopuszczania 
do ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 

[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od 

[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od 

[7 lat po publikacji]
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Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe*

M Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 liczba siedzeń ≤ 9; 

stosunek mocy do 
masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2 liczba siedzeń > 9; 
masa < 2 tony

72 72 70 70 70 70

M2 liczba siedzeń > 9; 
2 tony < masa <
3,5 tony

73 74 71 72 71 72

M2 liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa <
5 ton 

moc znamionowa 
silnika < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa <
5 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 

moc znamionowa 
silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1 2 tony < masa <
3,5 tony

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 

moc znamionowa 
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 

75 76 73 74 73 74
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75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 kW

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 ton 

75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika 
II do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 
tony.
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Poprawka

Wartości graniczne, kategoria i przepisy przejściowe dla EKG R51.03,
nowe typy pojazdów

Etap 1 Etap 2 Etap 3

2 lata
po wejściu w życie EKG
R51.03 
Wartość graniczna [db(A)]

4 lata
po etapie 1

Wartość 
graniczna 
[db(A)]

6 lat
po etapie 1

Wartość 
graniczna 
[db(A)]

4 lata
po etapie 2

Wartość 
graniczna 
[db(A)]

6 lat po etapie 
2

Wartość 
graniczna 
[db(A)]

stosunek mocy do masy ≤ 
120 kW/tonę
M1 120 < stosunek mocy do 
masy ≤ 160 kW/tonę

stosunek mocy do masy > 
160 kW/tonę

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

ciężar brutto pojazdu ≤ 
2,5 tony
M2 2,5 tony < ciężar brutto 
pojazdu ≤ 3,5 tony

ciężar brutto pojazdu > 
3,5 tony

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71
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moc ≤ 180 kW
M3 180 < moc ≤ 250 kW

moc > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

ciężar brutto pojazdu ≤ 
2,5 tony
N1 2,5 tony < ciężar brutto 
pojazdu ≤ 3,5 tony

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

moc ≤ 150 kW
N2 moc > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

moc ≤ 250 kW
N3 moc > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Pojazdy terenowe „G”: dla wszystkich kategorii +1 dB(A) na etapie 1, prześwit 50 cm, możliwość podjeżdżania pod wzniesienia o nachyleniu 30% 
jako dodatkowy wymóg dla pojazdów kategorii M1G

Pojazdy terenowe „G”: dla każdej kategorii N3, M3 +2 dB(A) na etapie 2 i później, a dla wszystkich pozostałych kategorii +1 dB(A) na etapie 2 i 
później

Zaokrąglanie i niepewność pomiaru zgodnie z R51.02 

Or. en
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Uzasadnienie

Regulamin nr 51 Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG-R51) powinien zostać zmieniony wraz z 
wprowadzeniem nowej metody badania i dodatkowych przepisów dotyczących emisji dźwięku 
(ASEP). Nowa metoda badania powinna zostać wprowadzona wraz z nowymi wartościami 
granicznymi. Korzyści dla środowiska powinno dać przyjęcie trójetapowego podejścia dotyczącego 
wartości granicznych. Przepisy przejściowe odzwierciedlają konieczność dokonania przez 
producentów zmian w projekcie zgodnie z tradycyjnymi cyklami produkcji.

Poprawka 123
 Britta Reimers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych 
wartości granicznych:

Kategoria 
pojazdu Opis kategorii pojazdu

Wartości graniczne
wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu 
do 
homologacj
i nowych 
typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu 
do 
homologacj
i nowych 
typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania 
do ruchu 
nowych 
pojazdów

Etap 1 
ważny od 
[2 lat po 
publikacji]

Etap 2 
ważny od 
[5 lat po 
publikacji]

Etap 3 ważny 
od 
[7 lat po 
publikacji]

Ogóln
e

Ter
eno
we
*

Ogóln
e

Ter
eno
we
*

Ogóln
e

Tereno
we*
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M Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

liczba siedzeń ≤ 9; 
stosunek mocy do masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2 liczba siedzeń > 9; masa < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2
liczba siedzeń > 9; 2 tony < masa 
< 3,5 tony 73 74 71 72 71 72

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < masa 
< 5 ton 
moc znamionowa silnika < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < masa 
< 5 ton 
moc znamionowa silnika > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton 
moc znamionowa silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton 
moc znamionowa silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1 2 tony < masa < 3,5 tony 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tony < masa < 12 ton 
moc znamionowa silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < masa < 12 ton 
75 < moc znamionowa silnika < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tony < masa < 12 ton 
moc znamionowa silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton 
75 < moc znamionowa silnika < 
150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3
masa > 12 ton 
moc znamionowa silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

*Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią 
definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 
2007/46/WE.

*W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące pojazdów 
terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

Poprawka Parlamentu

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II i podany w zaokrągleniu do najbliższej 
liczby całkowitej nie przekracza poniższych wartości granicznych:

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu Ogólne wartości graniczne 1) dla 
nowych typów pojazdów wyrażone 
w decybelach(A)

Etap 1 ważny od
[2 lata po 
publikacji]

Etap 2 ważny 
od
[6 lat po
publikacji]*

M1 stosunek mocy do masy ≤ 120 kW/tonę 72 70

120 < stosunek mocy do masy ≤ 150 kW/tonę 73 71
stosunek mocy do masy > 150 kW/t 75 74

M2 ciężar brutto pojazdu ≤ 2,5 tony 72 71

2,5 < ciężar brutto pojazdu ≤ 3,5 tony 74 73

N1 ciężar brutto pojazdu ≤ 2,5 tony pojemność < 
660 cm3 stosunek mocy do masy (ciężaru 
brutto pojazdu)<35 kW/tonę

74 73

ciężar brutto pojazdu ≤ 2,5 tony 72 71

2,5 < ciężar brutto pojazdu ≤ 3,5 tony 74 73

Pojazd
Kategoria

Opis kategorii pojazdu Ogólne wartości graniczne 1) dla 
nowych typów pojazdów 
wyrażone w decybelach(A)
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Etap 1 ważny od
3 lata po 
wejściu w życie

Etap 2 ważny 
od
8 lat po
wejściu w 
życie

M2 ciężar brutto pojazdu > 3,5 tony moc 
znamionowa ≤ 135 kW

75 74

ciężar brutto pojazdu > 3,5 tony moc 
znamionowa > 135 kW

76 75

M3 2) moc znamionowa ≤ 135 kW 76 75

135 < moc znamionowa ≤ 250 kW 79 78
M3 2) moc znamionowa > 250 kW 80 79

N2 moc znamionowa ≤ 135 kW 78 76

moc znamionowa > 135 kW 79 78

N3 moc znamionowa ≤ 135 kW 79 78

135 < moc znamionowa ≤ 250 kW 81 80
moc znamionowa > 250 kW 82 81

* W przypadku pojazdów kategorii M1/N1 i M2 < 3,5 tony okres przejściowy w odniesieniu do 
sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 2 lata.

1) Wartości graniczne zostają podwyższone o +2 dB w przypadku pojazdu klas M3 i N3 oraz o +1 
dB w przypadku pozostałych pojazdów, jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednimi definicjami 
pojazdów terenowych, określonymi w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy UE 2007/46/WE.

2) Wartości graniczne zostają podwyższone o +2 dB w przypadku pojazdu klasy M2 lub M3, jeżeli 
pojazd jest wyposażony w silnik o zapłonie iskrowym o znamionowej prędkości obrotowej silnika 
przekraczającej 3500 obr./min.

Or. en

Uzasadnienie

As the European Regulation on vehicle noise has a direct impact on the worldwide UN-ECE 
Regulation R51 it is important to consider limit values, vehicles classes and time lines which are 
compatible to the technologies in all markets that apply and want to apply to Regulation ECE R51. 
This will avoid a dis-harmonization of the markets and allow manufacturer an easy access to the 
global market.

Poprawka 124
Anja Weisgerber
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:

Kategori
a 

pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne
wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po publikacji]

Ogólne Terenow
e* Ogólne Terenow

e* Ogólne Terenow
e*

M

Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

liczba siedzeń ≤ 9; 
stosunek mocy do 
masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2
liczba siedzeń > 9; 
masa < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

liczba siedzeń > 9; 2 
tony < masa < 3,5 
tony

73 74 71 72 71 72

M2

liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa < 5 
ton 
moc znamionowa 
silnika < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa < 5 
ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

76 78 74 76 74 76
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M3

liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1
2 tony < masa < 3,5 
tony 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 
moc znamionowa 
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 
75 < moc 
znamionowa silnika 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton 
75 < moc 
znamionowa silnika 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią definicją 
pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące pojazdów 
terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

Poprawka 

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
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granicznych:

Kateg
oria

pojaz
du

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne
wyrażone w dB(A) 
[w decybelach(A)] 

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów**** 

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne 

w 
odniesieni

u do 
homologac
ji nowych 

typów 
pojazdów*

****
Etap 1 ważny od 
[2 lata po 
publikacji] 
********

Etap 2 ważny od 
[6 lat po 
publikacji] 
********

Etap 3 ważny od 
[10 lat po 
publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[14 lat po 
publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne***

Pojazdy 
wykorzystywan
e do przewozu 
pasażerów i 
towarów 
*******

M1

liczba siedzeń ≤ 
9; stosunek 
mocy do masy 
< 120 kW/tonę 

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

M1

liczba siedzeń ≤ 
9; 120 kW/tonę 
<
stosunek mocy 
do masy < 160 
kW/tonę

73 74 72 73 71 72 68

M1

liczba siedzeń ≤ 
9; 
stosunek mocy 
do masy > 160 
kW/tonę

75 76 74 75 73 74 70

M2

liczba siedzeń > 
9; masa < 2,5 
tony moc 
znamionowa 

71 72 69 70 69 70 68
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silnika < 75 
kW

M2

liczba siedzeń > 
9; masa < 2,5 
tony moc 
znamionowa 
silnika > 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

liczba siedzeń > 
9; 2,5 tony < 
masa < 3,5 tony

74 75 72 73 71 72 70

M2

liczba siedzeń > 
9; masa > 3,5 
tony

76 77 73 74 72 73 71

N1 masa < 2,5 tony 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 tony < masa 
< 3,5 tony 73 74 73 74 72 73 69

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne 

w 
odniesieni

u do 
homologac
ji nowych 

typów 
pojazdów*

****

Etap 1 ważny od 
[3 lata po 

publikacji]

Etap 2 ważny od 
[8 lat po 

publikacji]

Etap 3 ważny od
[12 lat po 

publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[16 lat po 

publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne***

M3 

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton 
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton 
100 kW < moc 
znamionowa 
silnika < 180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3 liczba siedzeń > 78 79 78 79 76 77 75
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9; masa > 5 ton 
180 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton 
moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tony < masa 
< 12 ton 
moc 
znamionowa 
silnika < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tony < masa 
< 12 ton 
75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tony < 
masa < 12 ton 
150 < moc 
znamionowa 
silnika

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 ton 
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masa > 12 ton 
100 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 ton 
150 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 ton 
moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79
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* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią 
definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 
2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

*** Ogólne wartości graniczne dla pojazdów terenowych są podwyższone o +1 dB(A).
**** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 2 lata od wejście w życie 

odnośnego etapu.
***** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 3 lata od wejścia w życie 

odnośnego etapu.
****** Komisja przeprowadza szczegółowe badanie zatwierdzające etap 4 w odniesieniu do 

technicznej wykonalności proponowanych wartości granicznych po wejściu w życie 
etapu 3. W przypadku pozytywnej oceny etap 4 zostanie wdrożony cztery lata po 
publikacji badania Komisji.

******* Pojazdy specjalnego przeznaczenia M1:
Dla pojazdów przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich (zdefiniowanych w pkt 
5.5 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) oraz pojazdów opancerzonych 
(zdefiniowanych w części A pkt 5.2 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) zezwala się 
na modyfikacje dokonywane w systemie wydechowym bez obowiązku prowadzenia 
żadnych dalszych badań, pod warunkiem, że wszystkie oryginalne urządzenia kontroli 
emisji obejmujące filtry cząstek stałych (jeżeli występują) są zachowane. Jeżeli 
wymagane jest nowe badanie, zezwala się na dodatkowe 2 dB(A) powyżej mającej 
zastosowanie wartości granicznej.

******** Dla pojazdów produkowanych w krótkich seriach, zgodnie z sekcją 1 część A załącznika 
XII do dyrektywy 2007/46/WE, data stosowania etapu 1 i etapu 2 jest odroczona o dwa 
lata.

Or. en

Uzasadnienie

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit values 
should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical standards. 
These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values and to optimize the 
overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories enables us to establish more 
ambitious noise limit values for vehicles with lower engine power and more realistic noise limit 
values for vehicles with higher engine power. The Regulation should reflect the differences in 
development and production of passenger cars and heavy duty vehicles. Accordingly, different 
phases for passenger cars and commercial vehicles shall be established. 

Poprawka 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III 
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Tekst proponowany przez Komisję
Załącznik III

Wartości graniczne
Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu Wartości graniczne wyrażone w dB(A) [w decybelach(A)]

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 

[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od 

[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od 

[7 lat po publikacji]

Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe*

M

Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

liczba siedzeń ≤ 9;
stosunek mocy do 
masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2
liczba siedzeń > 9; 
masa < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

liczba siedzeń > 9; 
2 tony < masa < 3,5 
tony

73 74 71 72 71 72

M2

liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa < 5 
ton 

moc znamionowa 
silnika < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

liczba siedzeń > 9; 
3,5 tony < masa < 5 
ton 
moc znamionowa 

76 78 74 76 74 76
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silnika > 150 kW

M3

liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1
2 tony < masa < 3,5 
tony 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 

moc znamionowa 
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 

75 < moc 
znamionowa silnika 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < masa <
12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton 

75 < moc 
znamionowa silnika 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią 
definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 
2007/46/WE. 
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** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

Poprawka
Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:

Kategori
a 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu Wartości graniczne wyrażone w dB(A) [w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji
nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, sprzedaży i 
dopuszczania do ruchu 
nowych pojazdów

Etap 1 ważny 
od
[1 rok po 
publikacji]

Etap 2 ważny 
od
[6 lat po 
publikacji]

Etap 3 ważny od
[8 lat po publikacji]

Ogólne Teren
owe Ogólne Teren

owe Ogólne Terenowe

M Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

M1 liczba siedzeń ≤9; ≤ 125 
kW/tonę 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
liczba siedzeń ≤9; 125 
kW/tonę < stosunek mocy do 
masy ≤ 150 kW/tonę

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

M1
liczba siedzeń ≤9;
stosunek mocy do masy > 150 
kW/tonę

75 74 74

M1
liczba siedzeń ≤ 4 wliczając 
kierowcę; stosunek mocy do 
masy > 200 kW/tonę punkt R 

77 / 76 / 76 /
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siedzenia kierowcy < 450 mm 
od jezdni 

M2 liczba siedzeń > 9; masa ≤ 2,5 
tony 72 72 70 70 70 70

M2 liczba siedzeń > 9; 2,5 tony < 
masa < 3,5 tony 74 75 72 73 72 73

M2
liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < 
masa ≤ 5 ton moc znamionowa 
silnika < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2
liczba siedzeń > 9; 3,5 tony < 
masa ≤ 5 ton moc znamionowa 
silnika ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 
ton moc znamionowa silnika ≤ 
180 kW

76 77 75 76 75 76

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 
ton 180 kW < moc 
znamionowa silnika ≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 
ton moc znamionowa silnika 
> 250 kW

80 81 79 80 79 80

N Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa ≤ 2,5 tony 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 tony < masa ≤ 3,5 tony 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tony < masa ≤ 12 ton
moc znamionowa silnika < 
150 kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 tony < masa ≤ 12 ton
moc znamionowa silnika ≥ 
150 kW

78 79 77 78 77 78

N3
masa > 12 ton
moc znamionowa silnika ≤ 
180 kW

79 80 78 79 78 79

N3
masa > 12 ton
180 < moc znamionowa 
silnika ≤ 250 kW

81 82 80 81 80 81



PE491.113v02-00 38/72 AM\905004PL.doc

PL

N3
masa > 12 ton
moc znamionowa silnika > 
250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Dla pojazdów kategorii M1, jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią definicją pojazdów 
terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE, a ponadto jeśli 
ma prześwit przekraczający 500 mm oraz jest w stanie podjeżdżać pod wzniesienia o 
nachyleniu 35°.

Uwaga Wartości graniczne dla pojazdów kategorii N3 mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy do 
badania dopuszczone są „zwykłe opony”.

Or. en

Uzasadnienie

Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję opiera się głównie na dyrektywie 70/157/EWG z 
1970 r. Nie uwzględniono w niej rozwoju rynku pojazdów w ciągu ostatnich dziesięcioleci i nie 
będzie ona miała zastosowania w przyszłości. W ramach nowej, lepszej kategoryzacji należy 
uwzględnić potrzeby klientów dotyczące większej dywersyfikacji produktów. Okres dostosowawczy 
zaproponowany przez Komisję jest zbyt krótki i doprowadzi do przedwczesnego zaprzestania 
produkcji wielu typów pojazdów. Na etapie 1 producenci pojazdów będą musieli zmodyfikować od 
23 do 89% swojej floty, a na etapie 2 od 75 do 100% pozostałych produktów. Doprowadzi to do 
powstania nieprzewidywalnych strat. W poprawce tej proponuje się poczynienie pierwszego kroku, 
który będzie miał wpływ na 10–30% floty pojazdów, a po nim drugiego kroku, który będzie miał 
wpływ na 20–40%, w zależności od zaproponowanych podkategorii. Z technicznego punktu 
widzenia jest to wykonalne i w zasięgu możliwości finansowych.

Wartości graniczne zaproponowane dla samochodów opierają się na wartości wymogu dotyczącym 
badania równej 2 m/s2 – takiej samej, jak w okresie monitorowania. W swoim wniosku Komisja 
zmieniła wartość tego warunku badania na 3 m/s2. Parlament pragnąłby przywrócenia pierwotnego 
warunku badania. W przeciwnym razie wartości graniczne określone w powyższej tabeli należałoby 
zwiększyć o 1 dB(A).

Wartości graniczne proponowane dla ciężkich pojazdów dostawczych to 82 dB(A), 81 dB(A) i 80 
dB(A) na etapie 1, co miałoby wpływ na 17–28% wszystkich pojazdów. Wartości te, dostosowane 
do zwykłych opon, opierają się na badaniu stowarzyszenia ACEA, w ramach którego 
przeanalizowano 159 plików z danymi. Niższe wartości graniczne zaproponowane przez Komisję 
opierają się na badaniu Venoliva, w ramach którego przeanalizowano jedynie 100 plików z danymi, 
mimo iż wiadomo, że producenci przesłali co najmniej 159 plików z danymi. Stowarzyszenie ACEA 
wyraziło swój sprzeciw już w 2010 r. W ostatecznej wersji badania Venoliva z 2011 r. stwierdzono, 
że w bazie danych znajdowało się 179 plików z danymi, ale do celów analizy wykorzystano jedynie 
100 z nich.

Poprawka 126
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III
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Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych 
wartości granicznych:

Kategor
ia 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu 
Wartości 
graniczne

Wartości graniczne wyrażone w dB(A) [w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów 

Etap 1 ważny od
[2 lat po 
publikacji]

Etap 2 ważny od [5
lat po publikacji]

Etap 3 ważny od [7
lat po publikacji]

Ogóln
e

Terenow
e* Ogólne Terenowe

*
Ogóln
e

Terenowe
*

M

Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
pasażerów

M1
liczba siedzeń 
<9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

liczba siedzeń 
<9
stosunek mocy 
do masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2
liczba siedzeń > 
9; masa < 2 tony 72 72 70 70 70 70
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M2

liczba siedzeń > 
9; 2 tony < masa 
< 3,5 tony

73 74 71 72 71 72

M2

liczba siedzeń > 
9; 3,5 tony <
masa < 5 ton;
150 < moc 
znamionowa 
silnika

74 75 72 73 72 73

M2

liczba siedzeń > 
9; 3,5 tony < 
masa < 5 ton;
moc 
znamionowa 
silnika > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
150 < moc 
znamionowa 
silnika

75 76 73 74 73 74

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
moc 
znamionowa 
silnika > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N

Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1
2 tony < masa < 
3,5 tony 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < masa 
< 12 ton
moc 
znamionowa
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tony < masa 
< 12 ton 75 76 73 74 73 74
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75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

N2

3,5 tony < masa 
< 12 ton
moc 
znamionowa 
silnika > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton
75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton
moc 
znamionowa 
silnika > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne, tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 
załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE.

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 
tony.

Poprawka

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II podany w zaokrągleniu do najbliższej 
liczby całkowitej nie przekracza poniższych wartości granicznych:
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Ogólne wartości graniczne 1) dla nowych typów pojazdów
wyrażone w decybelach(A)

Kategor
ia 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu Etap 1 ważny od 
2 lat po wejściu w 
życie

Etap 2 ważny od 6
lat po wejściu w 
życie*

Etap 3**** ważny 
od 10 lat po 
wejściu w życie**

stosunek mocy do masy <
120 kW/t

71 70 68

M1 2)
120< stosunek mocy do 
masy < 150 kW/t

72 71 69

stosunek mocy do masy > 
150 kW/t

74 73 72

ciężar brutto pojazdu < 
2,5 tony; moc 
znamionowa silnika < 75 
kW

71 70 69

M2

ciężar brutto pojazdu <
2,5 tony moc znamionowa 
silnika > 75 kW/t

72 71 70

2,5 tony < ciężar brutto 
pojazdu < 3,5 tony

74 73 71

N1 ciężar brutto pojazdu < 
2,5 tony

72 71 69

2,5 tony < ciężar brutto 
pojazdu < 3,5 tony

74 73 70

Ogólne wartości graniczne 1) dla nowych typów pojazdów 
wyrażone w decybelach(A)

Kategor
ia 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu Etap 1 ważny od 3 lat 
po wejściu w życie

Etap 2 ważny 
od 8 lat po 
wejściu w 
życie

Etap 3**** 
ważny od 12 lat 
po wejściu w 
życie**

M2

ciężar brutto pojazdu > 
3,5 tony; moc 
znamionowa < 150 kW

76 74 72

ciężar brutto pojazdu > 
3,5 tony; moc 
znamionowa silnika > 
150 kW

77 75 73

M3 moc znamionowa < 100 
kW

74 73 71
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100 < moc znamionowa <
150 kW

76 75 73

150 < moc znamionowa <
250 kW

79 78 76

moc znamionowa silnika 
> 250 kW

80 79 78

moc znamionowa silnika 
< 75 kW

76 75 73

N2 75 < moc znamionowa <
150 kW

77 76 74

moc znamionowa silnika 
> 150 kW

78 77 75

moc znamionowa < 100 
kW

76 75 73

N3 100 < moc znamionowa <
150 kW

79 78 76

150 < moc znamionowa <
250 kW

81 80 78

moc znamionowa silnika 
> 250 kW

82 81 80

* W przypadku pojazdów kategorii M1/N1 i M2 < 3,5 tony okres przejściowy w 
odniesieniu do sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 2 lata.

** W przypadku wszystkich kategorii pojazdów okres przejściowy w odniesieniu do 
sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 3 lata.

*** Niezwłocznie po zastosowaniu wcześniejszego etapu Komisja przeprowadza badanie 
w celu potwierdzenia wykonalności tego etapu. W przypadku oceny pozytywnej etap 
ten ma zastosowanie 4 lata po publikacji powiązanego badania.

1) Wartości graniczne zostają podwyższone o +2dB w przypadku pojazdu klas M3 i N3 
oraz o +1dB w przypadku pozostałych pojazdów, jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednimi definicjami pojazdów terenowych, określonymi w sekcji A pkt 4 
załącznika II do dyrektywy UE 2007/46/WE.

2) Wartości graniczne zostają podwyższone o +1dB w przypadku pojazdu klasy M1, 
jeżeli pojazd jest wyposażony w opony klasy C1D lub C1E zgodnie z definicją 
określoną w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 661/2009. 

Or. de

Uzasadnienie

W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między koniecznością utrzymania cyklów rozwoju 
przemysłowego i pewnością prawną oraz w celu osiągnięcia niezbędnych korzyści pod względem 
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zdrowia publicznego etapy zostały odpowiednio dopasowane. W szczególności w etapie 3 
wyznaczono ambitne cele. Zaktualizowano również kategorie pojazdów zgodnie z najnowszymi 
normami technicznymi. Dodatkowe rozróżnienie tych kategorii pojazdów umożliwia określenie 
bardziej realistycznych wartości granicznych hałasu. Terminy są zgodne z typowymi cyklami 
produkcji i są odmienne w przypadku lekkich pojazdów dostawczych i pojazdów ciężarowych o 
dużej ładowności.

Poprawka 127

Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych 
wartości granicznych:

Kategor
ia 

pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 

ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po 

publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po 

publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po publikacji]

Ogólne Tereno
we*

Ogólne Tereno
we*

Ogólne Tereno
we*

M Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 liczba siedzeń ≤ 9; 
stosunek mocy do 

71 71 69 69 69 69
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masy > 150 kW/tonę

M2 liczba siedzeń > 9; 
masa < 2 tony

72 72 70 70 70 70

M2 liczba siedzeń > 9; 2 
tony < masa < 3,5 

tony

73 74 71 72 71 72

M2 liczba siedzeń > 9; 3,5 
tony < masa < 5 ton 

moc znamionowa 
silnika < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 liczba siedzeń > 9; 3,5 
tony < masa < 5 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 

moc znamionowa 
silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 liczba siedzeń > 9; 
masa > 5 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69
N1 2 tony < masa < 3,5 

tony
72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tony < masa < 12 
ton 

moc znamionowa 
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tony < masa < 12 
ton 

75 < moc 
znamionowa silnika < 

150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tony < masa < 12 
ton 

77 79 75 77 75 77
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moc znamionowa 
silnika > 150 kW

N3 masa > 12 ton 

75 < moc 
znamionowa silnika < 

150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 ton 

moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 
tony.

Poprawka Parlamentu

Załącznik III
Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości 
granicznych:

Kategor
ia 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu 
do 
homologacji 
nowych 
typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu 
do rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania 
do ruchu 
nowych 
pojazdów

Wartości 
graniczne 
w 
odniesieniu 
do 
homologacj
i nowych 
typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne 
w 
odniesieniu 
do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczan
ia do ruchu 
nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny 
od 

[1 rok po 
publikacji]

Etap 2 ważny 
od 

[2 lata po 
publikacji]

Etap 3 ważny 
od 

[4 lata po 
publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[6 lat po 
publikacji]

Etap 5 
ważny od 
[8 lat po 
publikacji]
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Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne Ogólne

M

Pojazdy 
wykorzystywa
ne do 
przewozu 
pasażerów

M1**

liczba siedzeń 
< 9

stosunek mocy 
do masy < 150 
kW/tonę

70 68 68 66 66

M1**

liczba siedzeń 
< 9
stosunek mocy 
do masy > 150 
kW/tonę

71 69 69 67 67

M2

liczba siedzeń 
> 9;

masa 
maksymalna <
2,5 tony

72 70 70 68 68

M2

liczba siedzeń 
> 9;

2,5 tony < 
masa 
maksymalna <
3,5 tony

73 71 71 69 69

M2

liczba siedzeń 
> 9;

3,5 tony < 
masa 
maksymalna <
5 ton 

74 72 72 70 70

M3

liczba siedzeń 
> 9;

masa 
maksymalna > 
5 ton
moc 
znamionowa 
silnika < 250 

75 73 73 71 71
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kW

M3

liczba siedzeń 
> 9;
masa 
maksymalna > 
5 ton

moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

77 75 75 73 73

N

Pojazdy 
wykorzystywa
ne do 
przewozu 
towarów

N1**

masa 
maksymalna <
2,5 tony

71 69 69 67 67

N1**

2,5 tony < 
masa 
maksymalna <
3,5 tony

72 70 70 68 68

N2

3,5 tony < 
masa 
maksymalna <
12 ton 
moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tony < 
masa < 12 ton 
moc 
znamionowa 
silnika > 150 
kW

77 75 75 73 73

N3

masa 
maksymalna > 
12 ton

moc 
znamionowa 
silnika < 250 

76 74 74 72 72



AM\905004PL.doc 49/72 PE491.113v02-00

PL

kW

N3***

masa 
maksymalna > 
12 ton

moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

78 76 76 74 74

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 
tony.

*** Wszystkie wartości graniczne dla pojazdów kategorii N3 obniżono o 1 dB(A) w 
celu uwzględnienia zmiany w instrukcji dotyczącej opon w ramach metody B 
badania. 

**** W przypadku pojazdów terenowych wszystkie wartości graniczne są o 1 dB(A) 
niższe. 

Or. en

Poprawka 128
Toine Manders, Satu Hassi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne
wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]
Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po publikacji]



PE491.113v02-00 50/72 AM\905004PL.doc

PL

Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe*
M Pojazdy 

wykorzystywane 
do przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 liczba siedzeń ≤ 9; 

stosunek mocy do 
masy > 150 
kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2 liczba siedzeń > 
9; masa < 2 tony

72 72 70 70 70 70

M2 liczba siedzeń > 
9; 2 tony < masa 
< 3,5 tony

73 74 71 72 71 72

M2 liczba siedzeń > 
9; 3,5 tony < masa 
< 5 ton 
moc znamionowa 
silnika < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 liczba siedzeń > 
9; 3,5 tony < 
masa < 5 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69
N1 2 tony < masa <

3,5 tony
72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 
moc znamionowa 
silnika < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 

75 76 73 74 73 74
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75 < moc 
znamionowa
silnika < 150 kW

N2 3,5 tony < masa <
12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 ton 
75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

Kategoria 
pojazdu Opis kategorii pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji nowych 
typów pojazdów

Etap 1 ważny od 

[2 lata po publikacji]

Etap 2 ważny od 

[5 lat po publikacji]

M Pojazdy wykorzystywane 
do przewozu pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 68 67

M1

liczba siedzeń ≤ 9; 

stosunek mocy do masy > 
150 kW/tonę

71 69

Poprawki Parlamentu
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M2
liczba siedzeń > 9; masa <
3,5 tony 73 71

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 
tony < masa < 5 ton 

moc znamionowa silnika 
< 150 kW

74 72

M2

liczba siedzeń > 9; 3,5 
tony < masa < 5 ton 

moc znamionowa silnika 
> 150 kW

76 74

M3

liczba siedzeń > 9; masa > 
5 ton 

moc znamionowa silnika 
< 150 kW

75 73

M3

liczba siedzeń > 9; masa > 
5 ton 
moc znamionowa silnika 
> 150 kW

77 75

N Pojazdy wykorzystywane 
do przewozu towarów

N1 masa < 2,5 tony 68 67
N1 2,5 tony < masa < 3,5 tony 70 68

N2

3,5 tony < masa < 12 ton 
moc znamionowa silnika 
< 150 kW

75 73

N2

3,5 tony < masa < 12 ton 

moc znamionowa silnika 
> 150 kW

77 75

N3

masa > 12 ton 

moc znamionowa silnika 
< 150 kW

77 75

N3

masa > 12 ton 
moc znamionowa silnika 
> 150 kW

79 77

* Dla wszystkich pojazdów wartości graniczne są podwyższone o 1 db(A), jeżeli 
pojazd jest zgodny z odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w 
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sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku wszystkich kategorii pojazdów okres przejściowy w odniesieniu do 
sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 2 lata.

Or. en

Uzasadnienie

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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Poprawka 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych 
wartości granicznych:

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 

ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po 

publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po 

publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po publikacji]

Ogólne Tereno
we*

Ogólne Tereno
we*

Ogólne Tereno
we*

M Pojazdy 
wykorzystywa

ne do 
przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń 
< 9

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

M1 liczba siedzeń 
≤ 9; 

stosunek mocy 
do masy > 150 

kW/tonę

71 71 69 69 69 69

M2 liczba siedzeń 
> 9; masa < 2 

72 72 70 70 70 70
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tony
M2 liczba siedzeń 

> 9; 2 tony < 
masa < 3,5 

tony

73 74 71 72 71 72

M2 liczba siedzeń 
> 9; 3,5 tony < 
masa < 5 ton 

moc 
znamionowa 
silnika < 150 

kW

74 75 72 73 72 73

M2 liczba siedzeń 
> 9; 3,5 tony < 
masa < 5 ton 

moc 
znamionowa 
silnika > 150 

kW

76 78 74 76 74 76

M3 liczba siedzeń 
> 9; masa > 5 

ton 

moc
znamionowa 
silnika < 150 

kW

75 76 73 74 73 74

M3 liczba siedzeń 
> 9; masa > 5 

ton 

moc 
znamionowa 
silnika > 150 

kW

77 79 75 77 75 77

N Pojazdy 
wykorzystywa

ne do 
przewozu 
towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1 2 tony < masa 
< 3,5 tony

72 73 70 71 70 71



PE491.113v02-00 56/72 AM\905004PL.doc

PL

N2 3,5 tony < 
masa < 12 ton 

moc 
znamionowa 
silnika < 75 

kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tony < 
masa < 12 ton 

75 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 

kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tony < 
masa < 12 ton 

moc 
znamionowa 
silnika > 150 

kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 ton 
75 < moc 

znamionowa 
silnika < 150 

kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 ton 

moc 
znamionowa 
silnika > 150 

kW

80 82 78 80 78 80

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika II 
do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące 
pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli maksymalna masa dopuszczalna > 2 
tony.
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Poprawki Parlamentu

Załącznik III

Wartości graniczne

Poziom hałasu mierzony zgodnie z przepisami załącznika II nie przekracza poniższych wartości granicznych:

Kategor
ia 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu

Wartości graniczne

wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 

[1 rok po publikacji]

Etap 2 ważny od 

[3 lata po 
publikacji]

Etap 3 ważny od 

[5 lat po 
publikacji]

Etap 4 ważny od 
[8 lat po 
publikacji]

Etap 5 ważny od 
[10 lat po 
publikacji]

Ogólne Terenow
e* Ogólne Terenow

e*
Ogóln
e

Terenow
e* Ogólne Teren

owe* Ogólne Terenow
e*

M Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67
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stosunek mocy do masy < 150 
kW/tonę

M1

liczba siedzeń < 9

stosunek mocy do masy > 150 
kW/tonę

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

M2
liczba siedzeń > 9;

maksymalna masa < 2,5 tony
72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

liczba siedzeń > 9;

2,5 tony < maksymalna masa <
3,5 tony

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2

liczba siedzeń > 9;
3,5 tony < maksymalna masa < 5 
ton

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

liczba siedzeń > 9;

maksymalna masa > 5 ton
moc znamionowa silnika < 250 
kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

liczba siedzeń > 9;

maksymalna masa > 5 ton
moc znamionowa silnika > 250 
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Katego
ria 
pojazdu

Opis kategorii pojazdu
Wartości graniczne
wyrażone w dB(A)
[w decybelach(A)]

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[1 rok po 
publikacji]

Etap 2 ważny od 
[3 lata po 
publikacji]

Etap 3 ważny od 
[5 lat po 
publikacji]

Etap 4 ważny od 
[8 lat po 
publikacji]

Etap 5 ważny od 
[10 lat po 
publikacji]

Ogólne Terenow
e* Ogólne Terenow

e*
Ogóln
e

Terenow
e*

Ogóln
e

Terenow
e* Ogólne Terenow

e*

N Pojazdy wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 maksymalna masa < 2,5 tony 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 tony < maksymalna masa <
3,5 tony 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2

3,5 tony < maksymalna masa < 12 
ton 

moc znamionowa silnika < 150 
75 76 73 74 73 74 71 72 71 72
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kW

N2

3,5 tony < masa < 12 ton 
moc znamionowa silnika > 150 
kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3

masa maksymalna > 12 ton
moc znamionowa silnika < 250 
kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***

masa maksymalna > 12 ton 

moc znamionowa silnika > 250 
kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Podwyższone wartości graniczne są ważne tylko jeżeli pojazd jest zgodny z odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną 
w sekcji A pkt 4 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku pojazdów kategorii M1 podwyższone wartości graniczne dotyczące pojazdów terenowych są ważne, tylko jeżeli 
maksymalna masa dopuszczalna > 2 tony.

*** Wszystkie wartości graniczne dla pojazdów kategorii N3 obniżono o 1 dB(A) w celu uwzględnienia zmiany w instrukcji 
dotyczącej opon w ramach metody B badania. 

Or. en
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Poprawka 130
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – adnotacja do tabeli (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika VIII nie przekracza 
90 dB (A) przy maksymalnej prędkości 
130 km/h bez względu na sytuację podczas 
jazdy.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest wykluczenie znacznych poziomów hałasu spowodowanych 
przez pojazdy ciężarowe. 

Poprawka 131

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – akapit pod tabelą (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto nie przekracza 90 db(A) w 
żadnych warunkach jazdy, poniżej 
maksymalnej prędkości 130 km/h, zgodnie 
z załącznikiem VIII. 

Or. en

Uzasadnienie

Należałoby dopilnować, aby w przedmiotowym rozporządzeniu uniemożliwiono osiąganie skrajnych 
poziomów emisji hałasu w warunkach całkowitego lub częściowego otwarcia przepustnicy. Przepisy 
powinny umożliwiać właściwym władzom bezpośrednie egzekwowanie tego wymogu w ruchu 
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ulicznym. 

Poprawka 132

Sabine Wils

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1 – akapit pod tabelą (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto nie przekracza 87 db(A) w 
żadnych warunkach jazdy, poniżej 
maksymalnej prędkości 130 km/h, zgodnie 
z załącznikiem VIII. 

Or. en

Uzasadnienie

It is appropriate that the Regulation ensures extreme noise emissions under wide open or partial 
throttle conditions are precluded. Provisions should allow for straightforward enforcement in 
traffic by relevant authorities. 

Poprawka 133
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 3.2.2. – akapit drugi – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.2 należy spełnić następujące wymogi:

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.1.4 wydaje się następujące zalecenia, 
które należy traktować jako wymogi w 
przypadku nowo wybudowanych torów 
badawczych:

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wprowadzono zmianę w specyfikacjach dotyczących budowania toru 
badawczego. To, teraz jest zaleceniem, stałoby się wymogiem. W przypadku wprowadzenia tej 
zmiany każdy tor badawczy, który obecnie funkcjonuje w Europie, musiałby zostać poddany 
ponownemu zatwierdzeniu, podobnie jak obiekt nowo wybudowany.
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Poprawka 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 3.2.2. – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.2 należy spełnić następujące wymogi:

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.1.4 wydaje się następujące zalecenia:

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji wprowadzono zmianę w specyfikacjach dotyczących budowania toru 
badawczego. To, teraz jest zaleceniem dla budowniczych dróg odnoszącym się do sposobu 
budowania toru badawczego, stałoby się wymogiem. Zmiana ta została dokonana bez konsultacji 
technicznych, a Komisja nie podała żadnych przyczyn jej dokonania. W przypadku wprowadzenia 
tej zmiany każdy tor badawczy, który funkcjonuje w Europie, będzie musiał faktycznie zostać 
poddany ponownemu zatwierdzeniu, podobnie jak obiekt nowo wybudowany. Nikt nie jest w stanie 
przewidzieć skutków tej zmiany dla specyfikacji i mogłaby ona spowodować konieczność 
przebudowania wielu torów badawczych. Jak już wspomniano, dostępna jest nowa norma ISO, 
który najprawdopodobniej w ciągu roku zastąpi obecne specyfikacje torów badawczych. Niemniej 
jednak zaleca się w dalszym ciągu stosować obecne specyfikacje.

Poprawka 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 3.2.2. – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.2 należy spełnić następujące wymogi:

Oprócz wymogów określonych w pkt 1–
3.2.2 należy spełnić następujące wymogi
normy ISO 10844:2011 lub – w okresie 
przejściowym trwającym pięć lat – należy 
odwoływać się do normy ISO 10844:1994:

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg ten powinien być spójny zarówno z pkt 1 załącznika VII do przedmiotowego 
rozporządzenia, jak i z osiągnięciami EKG ONZ. Wymogi określone w lit. a)–g) przedmiotowego 
punktu pochodzą z normy ISO 10844:2011. Jednak norma ta nie została jeszcze uwzględniona w 
regulaminie EKG ONZ. W okresie przejściowym trwającym pięć lat konieczne jest zatem 
odwoływanie się do poprzedniej wersji normy ISO 10844:1994 w celu umożliwienia EKG ONZ 
zmiany własnego regulaminu oraz wprowadzenia przez obiekty badawcze zmian wymaganych na 
mocy tej normy w wersji z 2011 r.

Poprawka 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 2 – przypis 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1/ ISO10844:1994. 1/ Przez pierwsze pięć lat po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia 
producenci mogą korzystać z torów 
badawczych certyfikowanych zgodnie z 
normą ISO 10844:1994 lub zgodnie z 
normą ISO 10844:2011. Później 
producenci korzystają wyłącznie z torów 
badawczych certyfikowanych zgodnie z 
normą ISO 10844:2011.

Or. en

Uzasadnienie

W marcu 2011 r. zaktualizowano normę ISO10844:1994 i przekształcono ją w nową normę ISO 
ISO10844:2011. Jednak nowa wersja nie została jeszcze uwzględniona w regulaminach EKG ONZ 
dotyczących obiektów badawczych dla pojazdów i opon. W związku z tym ważne jest, by istniał 
okres przejściowy między okresami obowiązywania tych dwóch norm, co da producentom 
możliwość przebudowania torów, jeśli będzie to konieczne, a EKG ONZ da możliwość 
wprowadzenia odniesień do nowej normy w jej regulaminach.

Poprawka 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VII – punkt 4.3.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.3. Do celów weryfikacji zgodności z tą 
normą dokonuje się pomiarów głębokości 
tekstury w co najmniej 10 miejscach równo 
rozmieszczonych wzdłuż śladów kół na 
pasie próbnym i porównuje średnią wartość 
z określoną minimalną głębokością 
tekstury. Opis tej procedury zawarto w 
normie ISO 10844:1994.

4.3. Do celów weryfikacji zgodności z tą 
normą dokonuje się pomiarów głębokości 
tekstury w co najmniej 10 miejscach równo 
rozmieszczonych wzdłuż śladów kół na 
pasie próbnym i porównuje średnią wartość 
z określoną minimalną głębokością 
tekstury. Opis tej procedury zawarto w 
normie ISO10844:2011.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie powinno być zgodne z obowiązującymi normami ISO. 

Poprawka 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 2.3. – wiersz czwarty „Przyspieszenie pojazdu”

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyspieszenie pojazdu awot ASEP: awot 
≤ 5,0 m/s2

Przyspieszenie pojazdu awot ASEP: awot 
≤ 4,0 m/s2

Or. en

Uzasadnienie

Przyspieszenie wymagane w badaniu ASEP, jak określono we wniosku Komisji, nie odzwierciedla 
warunków jazdy w miastach. Ponadto przy wyższych wartościach przyspieszenia badanie staje się 
coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej je systematycznie powtarzać. Zbiór danych 
wykorzystany podczas badania ASEP nie opiera się na danych pochodzących z metody B. W 
rzeczywistości metoda B i badanie ASEP nie są powiązane, w związku z czym zmiana metody B nie 
musi być powielana w badaniu ASEP. Ponadto nie przeprowadzono kompletnej oceny skutków 
uwzględniającej zmianę wartości z 4,0 na 5,0 m/s2.
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Poprawka 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 2.4. – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby badanie ASEP miało charakter 
reprezentatywny i było powtarzalne (dla 
organu udzielającego homologacji typu), 
pojazdy są badane przy produkcyjnej 
kalibracji skrzyni biegów.

Or. en

Uzasadnienie

Korzystanie z produkcyjnej kalibracji skrzyni biegów jest konieczne z następujących przyczyn: z 
uwagi na to, że skrzynia biegów musi być działać poza jej „zwykłymi” parametrami, kalibracja jest 
niezbędna do tego, by „wstrzymywać” wybrane biegi w trakcie badania ASEP; biorąc to pod 
uwagę, w przypadku samochodów produkcyjnych specjalna kalibracja nie jest dostępna; zgodność 
produkcji nie jest zatem osiągalna. Przyspieszenie nieliniowe: utrzymywanie wysokiego biegu i 
całkowite otwieranie przepustnicy od niskich obrotów silnika może powodować zwiększanie 
obrotów przy zmianie biegów. Wzrastające obroty przy zmianie biegów są wynikiem ślizgania się 
przemiennika momentu obrotowego przy niskich obrotach silnika.

Poprawka 140
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – punkt 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zmierzony poziom hałasu w danym 
punkcie przekracza wartość graniczną, 
dokonuje się dwóch dodatkowych 
pomiarów w tym samym punkcie w celu 
sprawdzenia niepewności pomiaru. Pojazd 
nadal spełnia dodatkowe przepisy 
dotyczące emisji dźwięku, jeżeli średnia 
wyników trzech ważnych pomiarów w tym 
konkretnym punkcie jest zgodna ze 
specyfikacją.

Jeżeli zmierzony poziom hałasu w danym 
punkcie przekracza wartość graniczną, 
dokonuje się dwóch dodatkowych 
pomiarów w tym samym punkcie w celu 
sprawdzenia niepewności pomiaru. Pojazd 
nadal spełnia dodatkowe przepisy 
dotyczące emisji dźwięku, jeżeli średnia 
wyników trzech ważnych pomiarów w tym 
konkretnym punkcie jest zgodna ze 
specyfikacją. Pojazd nie może przekroczyć 
poziomu 90 dB (A) w żadnej sytuacji 
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podczas jazdy.

Or. de

Uzasadnienie

Celem niniejszego rozporządzenia jest wykluczenie znacznych poziomów hałasu spowodowanych 
przez pojazdy ciężarowe.

Poprawka 141
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik IX

Środki zapewniające słyszalność pojazdów hybrydowych i elektrycznych

Niniejszy załącznik odnosi się do dźwiękowych systemów ostrzegawczych pojazdu (AVAS) 
przeznaczonych dla hybrydowych pojazdów elektrycznych transportu drogowego lub 
wyłącznie elektrycznych pojazdów transportu drogowego.

A Dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu (AVAS)

1. Definicja

Dźwiękowy system ostrzegawczy pojazdu (AVAS) jest urządzeniem 
wytwarzającym dźwięk, mającym na celu informowanie pieszych i 

niechronionych użytkowników drogi.

2. Działanie systemu

Jeżeli system AVAS jest zainstalowany w pojeździe, musi spełniać wymogi 
określone poniżej.

3. Warunki pracy

(a) Metoda wytwarzania dźwięku

System AVAS automatycznie wytwarza dźwięk przy minimalnym zakresie 
prędkości pojazdu, począwszy od 20 km/h, oraz podczas cofania, jeżeli ma to 

zastosowanie do danej kategorii pojazdu. Jeżeli pojazd jest wyposażony w silnik 
spalinowy wewnętrznego spalania, który jest uruchomiony przy prędkości z 



PE491.113v02-00 68/72 AM\905004PL.doc

PL

zakresu określonego powyżej, system AVAS nie musi wytwarzać dźwięku.
W przypadku pojazdów wyposażonych w sygnalizator dźwiękowy cofania system 

AVAS nie musi wytwarzać dźwięku podczas cofania.

(b) Pauza

System AVAS może być wyposażony we włącznik umożliwiający czasowe 
zaprzestanie działania („włącznik pauzy”).

Jeżeli jednak zainstalowano włącznik pauzy, pojazd powinien być również 
wyposażony w urządzenie służące do ostrzegania kierowcy znajdującego się na 

siedzeniu kierowcy o przerwie w pracy urządzenia informującego o zbliżaniu się 
pojazdu.

Po okresie pauzy powinno być możliwe ponowne uruchomienie systemu AVAS.
Jeżeli włącznik pauzy jest zamontowany w pojeździe, powinien znajdować się w 

takim położeniu, aby kierowca mógł z łatwością go odnaleźć i użyć.

(c) Tłumienie

Poziom hałasu systemu AVAS może być obniżony w okresach eksploatacji 
pojazdu.

4. Rodzaj i natężenie dźwięku

(a) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien być dźwiękiem ciągłym, 
stanowiącym informację dla pieszych i niechronionych użytkowników drogi o 

tym, że prowadzony jest pojazd.
Niedozwolone jest jednak stosowanie następujących i podobnych rodzajów 

dźwięku:
(i) syreny, klaksonu, dźwięcznika, dzwonka i sygnałów alarmowych 

pojazdów;
(ii) dźwięków alarmowych np. alarmów pożarowych, 

antywłamaniowych i przeciwdymnych;
(iii) dźwięku przerywanego.

Powinno się unikać stosowania następujących i podobnych dźwięków:
(iv) dźwięków melodyjnych, dźwięków naśladujących odgłosy owadów i 

innych zwierząt;
(v) dźwięków, które zakłócają identyfikację pojazdu lub jego działanie 

(np. przyspieszanie, opóźnianie itp.).

(b) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien w łatwy sposób wskazywać na 
aktualne funkcjonowanie pojazdu, na przykład poprzez automatyczną zmianę 

poziomu hałasu lub charakterystyk w ramach synchronizacji z prędkością 
pojazdu.

(c) Poziom hałasu wytwarzany przez system AVAS nie przekracza przybliżonego 
poziomu hałasu podobnego pojazdu tej samej kategorii wyposażonego w silnik 
spalinowy wewnętrznego spalania i działającego w takich samych warunkach.
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Kwestie środowiskowe:
Opracowując system AVAS należy wziąć pod uwagę ogólny wpływ hałasu na 

daną społeczność.

Poprawka

skreślony
Or. de

Uzasadnienie
Przed wprowadzeniem minimalnych wymogów i uchwaleniem przepisów konieczna jest ocena 
skutków i uzyskanie dalszych wyników. Stosowanie przepisów powinno mieć charakter wiążący, a 
nie dobrowolny. Ponadto dotyczą one bezpieczeństwa w ruchu drogowym i dlatego nie powinny 
należeć do prawodawstwa środowiskowego.

Poprawka 142
Karl-Heinz Florenz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik IX

4. Rodzaj i natężenie dźwięku

(a) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien być dźwiękiem ciągłym, 
stanowiącym informację dla pieszych i niechronionych użytkowników drogi o tym, 
że prowadzony jest pojazd.

Niedozwolone jest jednak stosowanie następujących i podobnych rodzajów dźwięku:

(i) syreny, klaksonu, dźwięcznika, dzwonka i sygnałów alarmowych 
pojazdów;

(ii) dźwięków alarmowych np. alarmów pożarowych, antywłamaniowych 
i przeciwdymnych;
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Poprawka

(iii) dźwięku przerywanego.

Powinno się unikać stosowania następujących i podobnych dźwięków:

(iv) dźwięków melodyjnych, dźwięków naśladujących odgłosy owadów i 
innych zwierząt;

(v) dźwięków, które zakłócają identyfikację pojazdu lub jego działanie 
(np. przyspieszanie, opóźnianie itp.).

(b) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien w łatwy sposób wskazywać na 
aktualne funkcjonowanie pojazdu, na przykład poprzez automatyczną zmianę 
poziomu hałasu lub charakterystyk w ramach synchronizacji z prędkością pojazdu.

(c) Poziom hałasu wytwarzany przez system AVAS nie przekracza przybliżonego 
poziomu hałasu podobnego pojazdu tej samej kategorii wyposażonego w silnik 
spalinowy wewnętrznego spalania i działającego w takich samych warunkach.

Kwestie środowiskowe:

Opracowując system AVAS należy wziąć pod uwagę ogólny wpływ hałasu na daną 
społeczność.

Poprawka Parlamentu

4. Rodzaj i natężenie dźwięku

(a) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS powinien być dźwiękiem ciągłym, 
stanowiącym informację dla pieszych i niechronionych użytkowników drogi o tym, że 
prowadzony jest pojazd.

Niedozwolone jest jednak stosowanie następujących i podobnych rodzajów dźwięku:

(i) syreny, klaksonu, dźwięcznika, dzwonka i sygnałów alarmowych 
pojazdów;

(ii) dźwięków alarmowych np. alarmów pożarowych, antywłamaniowych i 
przeciwdymnych;
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Or. de

Poprawka 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 5.2.1.1. 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badaniu hałasu układu tłumiącego i 
zamiennego układu tłumiącego należy 
poddać pojazd z tymi samymi „zwykłymi” 
oponami (jak określono w pkt 2.8 
regulaminu nr 117 EKG ONZ (Dz.U. L 
231 z 29.8.2008 s. 19). Badaniom nie 
można poddawać pojazdów z oponami do 
zastosowań specjalnych lub z oponami 
śniegowymi, jak określono w pkt 2.9 i 2.10 
regulaminu nr 117 EKG ONZ. Takie 
opony mogłyby wpłynąć na podwyższenie 

5.2.1.1. Badaniu hałasu układu tłumiącego 
i zamiennego układu tłumiącego należy 
poddać pojazd ze „zwykłymi” oponami 
(jak określono w pkt 2.8 regulaminu nr 117 
EKG ONZ). Badaniom nie można 
poddawać pojazdów z oponami 
trakcyjnymi, oponami do zastosowań 
specjalnych lub z oponami śniegowymi, 
jak określono w pkt 2.10, 2.11 i 2.12 
regulaminu nr 117 EKG ONZ.

(iii) dźwięku przerywanego.

Powinno się unikać stosowania następujących i podobnych dźwięków:

(iv) dźwięków melodyjnych, dźwięków naśladujących odgłosy owadów i 
innych zwierząt;

(v) dźwięków, które zakłócają identyfikację pojazdu lub jego działanie 
(np. przyspieszanie, opóźnianie itp.).

(b) Dźwięk wytwarzany przez system AVAS musi w łatwy sposób wskazywać na 
aktualne funkcjonowanie pojazdu i kierunek jazdy, na przykład poprzez automatyczną 
zmianę poziomu hałasu lub charakterystyk w ramach synchronizacji z prędkością 
pojazdu.

(c) Poziom hałasu wytwarzany przez system AVAS nie powinien przekraczać 
przybliżonego poziomu hałasu podobnego pojazdu tej samej kategorii wyposażonego 
w silnik spalinowy wewnętrznego spalania i działającego w takich samych warunkach.

Kwestie środowiskowe:

Opracowując system AVAS należy wziąć pod uwagę ogólny wpływ hałasu na daną 
społeczność.
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poziomu hałasu pojazdu lub 
powodowałyby zniekształcenie wyników 
porównania dotyczącego możliwości w 
zakresie redukcji hałasu. Opony mogą być 
używane, ale muszą spełniać wymogi 
prawne w zakresie użytku drogowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jak w przypadku pkt 3.2.2. załącznika II do przedmiotowego rozporządzenia, odniesienie do 
nieaktualnej wersji regulaminu nr 117 EKG ONZ powinno zostać skreślone. Ponadto w drugim 
akapicie należy dodać opony trakcyjne, aby zapewnić jego zgodność z przypisem 2 w pkt 3.2.2. 
załącznika II do przedmiotowego rozporządzenia. Numery punktów zawierających definicje opon 
trakcyjnych, opon do zastosowań specjalnych i opon śniegowych w regulaminie nr 117 EKG ONZ 
powinny zostać odpowiednio zmienione.


