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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Návrh nariadenia
Príloha I – bod 5.2.2a. (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5.2.2a. Limitné hodnoty uvedené 
v tabuľke v prílohe III sa uplatňujú počas 
merania s primeranou prípustnou 
odchýlkou.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasných ustanoveniach vo všetkých nariadeniach týkajúcich sa hluku sa povoľuje odchýlka pre 
výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96

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

Návrh nariadenia
Príloha I – dodatok 2a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dodatok 2a 
Typovo schválené hodnoty údajov 
o vozidle a skúške:
1. Prvky zapuzdrenia
1.1 Prvky zapuzdrenia hluku v súlade 
s vymedzením výrobcu vozidla
2. Hladina hluku pohybujúceho sa 
vozidla:
Výsledok skúšky (Lurban): dB(A)
Výsledok skúšky (Lwot): dB(A)
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Výsledok skúšky (Lcruise): dB(A)
kp – faktor: 
3. Hladina hluku pri stojacom vozidle:
Poloha a orientácia mikrofónu (podľa 
obrázku 2 doplnku 1 k prílohe II)
Výsledok skúšky pre skúšku v pokoji: 
dB(A)

Or. en

Odôvodnenie

Sledovanie a hlásenie osvedčení o typovom schválení EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zhoda akustických meracích prístrojov 
s požiadavkami sa overuje existenciou 
platného osvedčenia o zhode s 
požiadavkami. Tieto osvedčenia sa 
považujú za platné, ak osvedčenie o zhode 
s normami bolo vydané počas 
predchádzajúcich 12 mesiacov pre 
zariadenie na kalibráciu zvuku a počas 
predchádzajúcich 24 mesiacov pre systém 
prístrojov. Všetky skúšky zhody musí 
vykonať laboratórium, ktoré je oprávnené 
na vykonávanie kalibrácií podľa 
príslušných noriem.

Zhoda akustických meracích prístrojov 
s požiadavkami sa overuje existenciou 
platného osvedčenia o zhode s 
požiadavkami. Tieto osvedčenia sa 
považujú za platné, ak osvedčenie o zhode 
s normami bolo vydané počas 
predchádzajúcich 12 mesiacov pre 
zariadenie a systém prístrojov na 
kalibráciu zvuku. Všetky skúšky zhody 
musí vykonať laboratórium, ktoré je 
oprávnené na vykonávanie kalibrácií podľa 
príslušných noriem.

Or. en

Odôvodnenie

Kontroly odchýlok na zvukovom systéme prístrojov sa vykonávajú len každé 2 roky, pričom kontroly 
zariadení na kalibráciu zvuku sa vykonávajú ročne. Táto odchýlka by mohla viesť k chybám vo 
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zvukových systémoch prístrojov, čo by viedlo k nesprávnym meraniam počas skúšok. Zariadenie 
a systém prístrojov na kalibráciu by sa mali vykonávať spoločne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.1. – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Meteorologické prístroje treba umiestniť 
do polohy susediacej so skúšobnou 
plochou vo výške 1,2 m ± 0,02 m. Meranie 
sa vykoná, keď sa teplota okolitého 
vzduchu bude nachádzať v intervale +5 °C 
až +40 °C.

Meteorologické prístroje treba umiestniť 
do polohy susediacej so skúšobnou 
plochou vo výške 1,2 m ± 0,02 m. Meranie 
sa vykoná, keď sa teplota okolitého 
vzduchu bude nachádzať v intervale +5 °C 
až +25 °C.

Or. en

Odôvodnenie

Vozidlá vydávajú menej hluku pri vyšších metrologických teplotách prostredia. Nižším rozsahom 
hodnôt sa zníži zisk výrobcov vozidiel, ktorí umelo znižujú výsledky testu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.1. – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akákoľvek hluková špička, o ktorej sa 
zdá, že nesúvisí s charakteristickými 
vlastnosťami bežnej hladiny hluku 
vozidla, sa pri odčítavaní hodnôt 
z meracieho prístroja nebude brať do 
úvahy.

vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

V odčítavaniach by sa mali vziať do úvahy všetky hlukové špičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.1. – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akákoľvek hluková špička, o ktorej sa 
zdá, že nesúvisí s charakteristickými 
vlastnosťami bežnej hladiny hluku 
vozidla, sa pri odčítavaní hodnôt 
z meracieho prístroja nebude brať do 
úvahy.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Pri odčítavaní hodnôt z meracieho prístroja sa musia brať do úvahy všetky hlukové špičky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.1. – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hluk pozadia (vrátane akéhokoľvek hluku
vetra) je najmenej o 10 dB nižší než A-
vážená hladina akustického tlaku 
vydávaného skúšaným vozidlom. Ak 
rozdiel medzi okolitým hlukom 
a nameraným hlukom je 10 až 15 dB(A), 
pri výpočte výsledkov skúšky treba 
odrátať príslušnú úpravu od hodnôt 

Hluk pozadia (vrátane akéhokoľvek hluku 
vetra) je najmenej o 15 dB nižší než A-
vážená hladina akustického tlaku 
vydávaného skúšaným vozidlom.



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

SK

odčítaných z meracieho prístroja hladiny 
hluku podľa tabuľky:
1/ Podľa prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je znížiť flexibilituskúšok a znížiť zisk 
výrobcov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.1. – tabuľka

Text predložený Komisiou

Rozdiel medzi okolitým 
hlukom a hlukom, ktorý sa 
má merať dB(A)

10 11 12 13 14 15

Úprava dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je znížiť flexibilitu skúšok a znížiť zisk 
výrobcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Christofer Fjellner
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.1.– úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.1. Skúšané vozidlo sa vyberie takým 
spôsobom, aby všetky vozidlá toho istého 
typu, ktoré sa uvádzajú na trh, spĺňali 
požiadavky tohto nariadenia.

3.2.1. Skúšané vozidlo je reprezentačnou 
vzorkou vozidiel uvádzaných na trh, ako 
ich špecifikuje výrobca.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasných ustanoveniach vo všetkých nariadeniach týkajúcich sa hluku sa povoľuje odchýlka pre 
výrobu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.1. a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.1a. Skúšané vozidlo je reprezentačnou 
vzorkou vozidiel uvádzaných na trh, ako 
ich špecifikuje výrobca.

Or. en

Odôvodnenie

Výber vozidiel na skúšku sa robí takým spôsobom, aby sa vybrala vhodná vzorka. Podľa 
navrhovaného textu sa bude od výrobcu požadovať, aby na typovú skúšku vybral najhlučnejšie 
vozidlo z príslušnej skupiny, čo je často z praktických dôvodov nemožné. Povinnosť výrobcu 
zabezpečiť, aby každé vozidlo uvedené na trh zodpovedalo osobitným nariadenia, je uvedená 
v článku 5 bod 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.1. – tabuľka – riadok 4 kategória vozidla N2, N3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prídavné zaťaženie na dosiahnutie 
skúšobnej hmotnosti vozidla sa umiestni 
nad poháňanú(é) zadnú(é) nápravu(y). 
Prídavné zaťaženie je ohraničené hodnotou 
75 % maximálnej hmotnosti prípustnej pre 
zadnú nápravu. Skúšobná hmotnosť sa 
musí dosiahnuť s toleranciou ± 5 %.

Prídavné zaťaženie na dosiahnutie 
skúšobnej hmotnosti vozidla sa umiestni 
nad poháňanú(é) zadnú(é) nápravu(y). 
Prídavné zaťaženie je ohraničené hodnotou 
75 % maximálnej hmotnosti prípustnej pre 
zadnú nápravu. 

Or. en

Odôvodnenie

Skúšobná hmotnosť by nemala mať žiadnu odchýlku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Satu Hassi

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre 
vozidlo, vyberie ich výrobca vozidla
a zaznamenajú sa v doplnku 3 k prílohe I 
tohto nariadenia. Zodpovedajú jednej 
z veľkostí pneumatík určených pre vozidlo 
ako originálne príslušenstvo. Pneumatika je 
alebo bude komerčne dostupná na trhu 
v rovnakom čase ako vozidlo. 2/ 
Pneumatiky musia byť nahustené na tlak 
odporúčaný výrobcom vozidla pre 
skúšobnú hmotnosť vozidla. Pneumatiky 
musia mať minimálne zákonom stanovenú 

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú pneumatiky s najvyššou 
emisiou hluku, ktorého druh určia 
výrobcovia, a zaznamenajú sa v doplnku 3 
k prílohe I tohto nariadenia. Zodpovedajú 
jednej z veľkostí pneumatík určených pre 
vozidlo ako originálne príslušenstvo. 
Pneumatika je alebo bude komerčne 
dostupná na trhu v rovnakom čase ako 
vozidlo. 2/ Pneumatiky musia byť 
nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky musia mať minimálne 
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hĺbku dezénu. zákonom stanovenú hĺbku dezénu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre vozidlo, 
vyberie ich výrobca vozidla a zaznamenajú 
sa v doplnku 3 k prílohe I tohto nariadenia. 
Zodpovedajú jednej z veľkostí pneumatík 
určených pre vozidlo ako originálne 
príslušenstvo. Pneumatika je alebo bude 
komerčne dostupná na trhu v rovnakom 
čase ako vozidlo. 2/ Pneumatiky musia byť 
nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky musia mať minimálne
zákonom stanovenú hĺbku dezénu.

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre vozidlo, 
vyberie ich výrobca vozidla a zaznamenajú 
sa v doplnku 3 k prílohe I tohto nariadenia. 
Zodpovedajú jednej z veľkostí pneumatík 
určených pre vozidlo ako originálne 
príslušenstvo. Pneumatika je alebo bude 
komerčne dostupná na trhu v rovnakom 
čase ako vozidlo. 2/ Pneumatiky musia byť 
nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky musia mať zákonom 
stanovenú hĺbku dezénu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre vozidlo, 

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre 
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vyberie ich výrobca vozidla a zaznamenajú 
sa v doplnku 3 k prílohe I tohto nariadenia. 
Zodpovedajú jednej z veľkostí pneumatík 
určených pre vozidlo ako originálne 
príslušenstvo. Pneumatika je alebo bude 
komerčne dostupná na trhu v rovnakom 
čase ako vozidlo. 2/ Pneumatiky musia byť 
nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky musia mať minimálne 
zákonom stanovenú hĺbku dezénu.

nápravu, vyberie ich výrobca vozidla 
a zaznamenajú sa v doplnku 3 k prílohe I 
tohto nariadenia. Zodpovedajú jednej 
z veľkostí pneumatík určených pre vozidlo 
ako originálne príslušenstvo. Pneumatika je 
alebo bude komerčne dostupná na trhu 
v rovnakom čase ako vozidlo. 2/ 
Pneumatiky musia byť nahustené na tlak 
odporúčaný výrobcom vozidla pre 
skúšobnú hmotnosť vozidla. Pneumatiky 
majú hĺbku dezénu zodpovedajúcu aspoň 
80 % plnej hĺbky dezénu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom novej skúšobnej metódy je simulovať skutočnú dopravu v meste. Hĺbka dezénu pneumatík 
a označenie pneumatík by mali byť také, ako sa zvyčajne používajú v doprave. Odporúčanie 
UNECE sa týka minimálnej hĺbky dezénu zodpovedajúcej 80 % plnej hĺbky dezénu. Pri skúške by sa 
malo zohľadniť, že pre nákladné autá sa používa na prednej a zadnej náprave iné označenie 
pneumatík. Okrem toho, povinné sledovanie postupu týkajúceho sa tohto nového nariadenia sa 
v období rokov 2007 až 2010 zakladalo na pneumatikách reprezentatívnych pre nápravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109

Sabine Wils

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre 
vozidlo, vyberie ich výrobca vozidla 
a zaznamenajú sa v doplnku 3 k prílohe I 
tohto nariadenia. Zodpovedajú jednej 
z veľkostí pneumatík určených pre vozidlo 
ako originálne príslušenstvo. Pneumatika je 
alebo bude komerčne dostupná na trhu 
v rovnakom čase ako vozidlo. 2/ 
Pneumatiky musia byť nahustené na tlak 
odporúčaný výrobcom vozidla pre 

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú pneumatiky s najvyššou 
emisiou hluku typu, ktorý určia 
výrobcovia pre vozidlo, vyberie ich 
výrobca vozidla a zaznamenajú sa 
v doplnku 3 k prílohe I tohto nariadenia.
Zodpovedajú jednej z veľkostí pneumatík 
určených pre vozidlo ako originálne 
príslušenstvo. Pneumatika je alebo bude 
komerčne dostupná na trhu v rovnakom 
čase ako vozidlo. 2/ Pneumatiky musia byť 
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skúšobnú hmotnosť vozidla. Pneumatiky 
musia mať minimálne zákonom stanovenú 
hĺbku dezénu.

nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky musia mať minimálne 
zákonom stanovenú hĺbku dezénu.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami nariadenia (ES) č. 692/2008. Cieľom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu
je zabezpečiť, aby všetky vozidlá spĺňali normy, a znížiť zisky zo skúšky výrobcami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2. – poznámka pod čiarou 2/

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2/Vzhľadom na to, že pneumatiky 
významne prispievajú k celkovým emisiám 
hluku, musí sa brať ohľad na existujúce 
ustanovenia právnych predpisov týkajúce 
sa emisií hluku pri styku pneumatík s 
vozovkou. Trakčné pneumatiky, 
pneumatiky pre jazdu na snehu a 
pneumatiky na špeciálne použitie sú na 
žiadosť výrobcu vylúčené z merania počas 
typového schvaľovania a merania zhody 
výroby v súlade s predpisom EHK OSN č. 
117 (Ú. v. EÚ L 231, 29.8.2008, s. 19).

2/ Vzhľadom na to, že pneumatiky 
významne prispievajú k celkovým emisiám 
hluku, musí sa brať ohľad na existujúce 
ustanovenia právnych predpisov týkajúce 
sa emisií hluku pri styku pneumatík 
s vozovkou. Trakčné pneumatiky, 
pneumatiky pre jazdu na snehu 
a pneumatiky na špeciálne použitie sú na 
žiadosť výrobcu vylúčené z merania počas 
typového schvaľovania a merania zhody 
výroby v súlade s predpisom EHK č. 117.

Or. en

Odôvodnenie

Zmienka Ú. v. EÚ L 231, 29.8.2008 by sa mala vypustiť, pretože ide o neaktuálny odkaz.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4. Ak je vozidlo vybavené pohonom 
viac než dvoch kolies, skúša sa s pohonom, 
ktorý je určený na normálne použitie na 
ceste.

3.2.4. Ak je vozidlo vybavené pohonom 
viac než dvoch kolies, skúša sa s plným 
počtom pohonných kolies.

Or. en

Odôvodnenie

Ak je vozidlo vybavené pohonom viac než dvoch kolies, napríklad pohonom štyroch kolies, skúša sa 
v režime pohonu štyroch kolies. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112

Sabine Wils

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.4.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.4. Ak je vozidlo vybavené pohonom 
viac než dvoch kolies, skúša sa s pohonom, 
ktorý je určený na normálne použitie na 
ceste.

3.2.4. Ak je vozidlo vybavené pohonom 
viac než dvoch kolies, skúša sa s plným 
počtom pohonných kolies.

Or. en

Odôvodnenie

Ak je vozidlo vybavené pohonom viac než dvoch kolies, napríklad pohonom štyroch kolies, skúša sa 
v režime pohonu štyroch kolies. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.6a. (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3.2.6a. Skúšanie predstavuje 
reprezentačnú skutočnú emisiu hluku 
upravením limitných hodnôt pre nákladné 
autá o -1 dB(A), aby sa zohľadnili 
extrémne tiché pneumatiky, ktoré sa 
používajú pri skúške, ale nikdy nie na 
ceste.

Or. en

Odôvodnenie

Skúška by mala reprezentovať skutočné podmienky jazdy, mali by sa zohľadniť výsledky skúšky 
ovplyvnené používaním tichých pneumatík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.1. – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dráha stredovej osi vozidla počas celej 
skúšky čo najpresnejšie sleduje čiaru CC', 
od priblíženia sa k čiare AA', až kým zadná 
časť vozidla neprejde čiaru BB'. Ak je 
vozidlo vybavené pohonom viac než dvoch 
kolies, vykonajte skúšku pri použití 
pohonu, ktorý je určený pre bežné použitie 
na ceste. 

Dráha stredovej osi vozidla počas celej 
skúšky čo najpresnejšie sleduje čiaru CC', 
od priblíženia sa k čiare AA', až kým zadná 
časť vozidla neprejde čiaru BB'. Ak je 
vozidlo vybavené pohonom viac než dvoch 
kolies, skúša sa s plným počtom 
pohonných kolies.

Or. en

Odôvodnenie

Ak je vozidlo vybavené pohonom viac než dvoch kolies, napríklad pohonom štyroch kolies, skúša sa 
v režime pohonu štyroch kolies. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – odsek 1 – písmená a – c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Ak niektorý špecifický prevodový 
pomer poskytne zrýchlenie v pásme 
tolerancie ± 5 % referenčného zrýchlenia 
awot ref, ktoré nie je vyššie než 3,0 m/s2, 
skúšajte s týmto prevodovým stupňom. 

(b) Ak žiadny z prevodových stupňov 
neposkytuje požadované zrýchlenie, potom 
zvoľte prevodový pomer i, ak je zrýchlenie 
vyššie, a prevodový pomer i+1, ak je 
zrýchlenie nižšie ako referenčné 
zrýchlenie. Ak hodnota zrýchlenia pri 
prevodovom pomere i nie je vyššia než 3,0
m/s2, použite pre skúšku obidva prevodové 
pomery. Pomer váženia vo vzťahu 
k referenčnému zrýchleniu awot ref sa 
vypočíta pomocou rovnice: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(c) ak hodnota zrýchlenia prevodového 
pomeru i presiahne 3,0 m/s2, použije sa 
prvý prevodový stupeň, ktorý poskytne 
akceleráciu nižšiu než 3,0 m/s2, 
s výnimkou prípadu, ak prevodový pomer 
i+1 poskytne zrýchlenie nižšie než aurban.
V tomto prípade sa použijú dva prevody, i 
a i+1, vrátane prevodu i so zrýchlením 
vyšším než 3,0 m/s2. V iných prípadoch sa 
nepoužije ďalší prevodový stupeň.
Dosiahnuté zrýchlenie awot test počas skúšky 
sa použije na výpočet čiastočného 
výkonového faktora kP namiesto awot ref.

(a) Ak niektorý špecifický prevodový 
pomer poskytne zrýchlenie v pásme 
tolerancie ± 5 % referenčného zrýchlenia 
awot ref, ktoré nie je vyššie než 2,0 m/s2, 
skúšajte s týmto prevodovým stupňom. 

(b) Ak žiadny z prevodových stupňov 
neposkytuje požadované zrýchlenie, potom 
zvoľte prevodový pomer i, ak je zrýchlenie 
vyššie, a prevodový pomer i+1, ak je 
zrýchlenie nižšie ako referenčné 
zrýchlenie. Ak hodnota zrýchlenia pri 
prevodovom pomere i nie je vyššia než 2,0
m/s2, použite pre skúšku obidva prevodové 
pomery. Pomer váženia vo vzťahu 
k referenčnému zrýchleniu awot ref sa
vypočíta pomocou rovnice: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(c) ak hodnota zrýchlenia prevodového 
pomeru i presiahne 2,0 m/s2, použije sa 
prvý prevodový stupeň, ktorý poskytne 
akceleráciu nižšiu než 2,0 m/s2, 
s výnimkou prípadu, ak prevodový pomer 
i+1 poskytne zrýchlenie nižšie než aurban.
V tomto prípade sa použijú dva prevody, i 
a i+1, vrátane prevodu i so zrýchlením 
vyšším než 2,0 m/s2. V iných prípadoch sa 
nepoužije ďalší prevodový stupeň.
Dosiahnuté zrýchlenie awot test počas skúšky 
sa použije na výpočet čiastočného 
výkonového faktora kP namiesto awot ref.

Or. de

Odôvodnenie

Na simulovanie situácie v ozajstnej mestskej premávke by sa malo najvyššie zrýchlenie stanoviť na 
úrovni 2,0 m/s2.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dráha stredovej osi vozidla počas celej 
skúšky čo najpresnejšie sleduje čiaru CC', 
od priblíženia sa k čiare AA', až kým zadná 
časť vozidla neprejde čiaru BB'. Skúška sa 
vykoná bez prívesu alebo návesu. Ak sa 
príves nedá jednoducho odpojiť od 
ťažného vozidla, prípojné vozidlo sa 
neberie do úvahy pri hodnotení momentu, 
keď bola preťatá čiara BB'. Ak je vozidlo 
vybavené zariadením, ako je napr. 
miešačka, kompresor atď., toto zariadenie 
nebude počas skúšky v činnosti. Skúšobná 
hmotnosť vozidla je podľa tabuľky bodu 
3.2.1.

Dráha stredovej osi vozidla počas celej 
skúšky čo najpresnejšie sleduje čiaru CC', 
od priblíženia sa k čiare AA', až kým zadná 
časť vozidla neprejde čiaru BB'. Skúška sa 
vykoná bez prívesu alebo návesu. Skúška 
sa vykoná bez prívesu alebo návesu. Ak sa 
príves nedá jednoducho odpojiť od 
ťažného vozidla, prípojné vozidlo sa 
neberie do úvahy pri hodnotení momentu, 
keď bola preťatá čiara BB'. Ak je vozidlo 
vybavené zariadením, ako je napr. 
miešačka, toto zariadenie nebude počas 
skúšky v činnosti. Skúšobná hmotnosť 
vozidla je podľa tabuľky bodu 3.2.1.

Or. en

Odôvodnenie

Kompresory sa používajú pre vzduchové brzdy, a preto sú neodmysliteľnou časťou vozidla. Hluk 
spôsobený kompresormi by preto nemal byť vylúčený z meraní hluku, aby sa zabezpečilo, že 
merania reprezentujú skutočné podmienky jazdy, teda vrátane kompresorov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha III – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hladina hluku meraná v súlade s 
ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto 
limity:

Hladina hluku meraná v súlade s 
ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto 
limity a v súlade s prílohou VIII 
nepresiahne 90 dB(A) za žiadnych 
jazdných podmienok pri maximálnej 
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rýchlosti 130 km/h:

Or. fr

Odôvodnenie

Nariadenie by malo zabezpečiť odstránenie vydávania nadmerne vysokej hladiny hluku pri prudkom 
aj pozvoľnom zrýchlení. Príslušné ustanovenia by mali príslušným orgánom umožniť prijať 
opatrenia s okamžitým vplyvom na dopravu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha III – riadok 6 – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počet miest < 9 Počet miest < 9; ≤ 125kW/tona maximálne
1900cc

Or. fr

Odôvodnenie

Nové normy navrhnuté Komisiou sa dajú dosiahnuť, avšak len za dlhší čas. Budú potrebné ďalšie 
dva roky, kým budú európske vozidlá vydávať podobnú hladinu hluku ako elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha III – riadok 6 – stĺpec 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

68 70

Or. fr

Odôvodnenie

Nové normy navrhnuté Komisiou sa dajú dosiahnuť, avšak len za dlhší čas. Budú potrebné ďalšie 
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dva roky, kým budú európske vozidlá vydávať podobnú hladinu hluku ako elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Gilles Pargneaux

Proposal for a regulation
Príloha III – riadok 6 – stĺpec 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

69 71

Or. fr

Odôvodnenie

Nové normy navrhnuté Komisiou sa dajú dosiahnuť, avšak len za dlhší čas. Budú potrebné ďalšie 
dva roky, kým budú európske vozidlá vydávať podobnú hladinu hluku ako elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Gilles Pargneaux

Návrh nariadenia
Príloha III – riadok 7 – limitné hodnoty – stĺpec 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Počet miest ≤ 9;
pomer výkonu k hmotnosti > 
150 kW/tonne

Počet miest ≤ 9;
pomer výkonu k hmotnosti > 125 kW/ton a 
minimálne 1901cc

Or. fr

Odôvodnenie

Nové normy navrhnuté Komisiou sa dajú dosiahnuť, avšak len za dlhší čas. Budú potrebné ďalšie 
dva roky, kým budú európske vozidlá vydávať podobnú hladinu hluku ako elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Thomas Ulmer

Návrh nariadenia
Príloha III
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Text predložený Komisiou

Príloha III

Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:
Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategória 
vozidla

Opis 
kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)
[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 

a uvedenie vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od 
[2 rokov po zverejnení]

Fáza 2 v platnosti od 
[5 rokov po zverejnení]

Fáza 3 v platnosti od 
[7 rokov po zverejnení]

Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne*

M

Vozidlá 
používané 
na prepravu 
osôb

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

M1

počet miest <
9; 
pomer 
výkonu 
k hmotnosti 
> 150 
kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2

počet miest > 
9; hmotnosť 
< 2 tony

72 72 70 70 70 70

M2

počet miest > 
9; 2 tony < 
hmotnosť <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

počet miest > 
9; 3,5 tony < 
hmotnosť <
5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 
9; 3,5 tony < 
hmotnosť <
5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora >

76 78 74 76 74 76
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150 kW

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vozidlá 
používané 
na prepravu 
tovaru

N1
hmotnosť <
2 tony 71 71 69 69 69 69

N1

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
menovitý 
výkon 
motora < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
75 <
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
75 <
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
menovitý 
výkon 

80 82 78 80 78 80
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motora >
150 kW

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Limitné hodnoty, kategória a prechodné ustanovenia pre EHK č. 51.03, 
nové typy vozidiel

Fáza 1 Fáza 2 Fáza 3
2 roky
po nadobudnutí platnosti EHK
č. 51.03 
limit [dB(A)]

4 roky
po fáze 1

limit [dB(A)]

6 rokov
po fáze 1

limit [dB(A)]

4 roky
po fáze 2

limit [dB(A)]

6 rokov po fáze 
2

limit [dB(A)]
              PMR ≤ 120 kW/t
M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t
                PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-

-
               GVW ≤ 2.5 tony
M2        2.5 tony < GVW ≤ 3.5 
tony
               GVW > 3.5 tony GVW

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71

             P ≤ 180 kW
M3       180 < P ≤ 250 kW
               P > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            GVW ≤ 2.5 tony
N1        2.5 tony < GVW ≤ 3.5 
tony

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             P ≤ 150 kW
N2        P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             P ≤ 250 kW
N3         P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Terénne vozidlá typu „G“ pre všetky kategórie +1 dB(A) pre fázu 1, hĺbku brodenia 50 cm, vybavenie na stúpenie do svahu 30 %, ako dodatočná 
požiadavka pre M1G
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Terénne vozidlá typu „G“ pre všetky kategórie N3, M3 +2 dB(A) pre fázu 2 a neskôr, všetky kategórie +1 dB(A) pre fázu 2 a neskôr
Zaokrúhľovanie a neistota merania v súlade s č. 51.02 

Or. en

Odôvodnenie

Európska hospodárska komisia – predpis č. 51 (EHK-R51) by sa mal zmeniť a doplniť z dôvodu zavedenia novej skúšobnej metódy a dodatočných 
ustanovení o emisiách hluku (ASEP). Nová skúšobná metóda by sa mala zaviesť spolu s novými limitnými hodnotami. Prínos pre životné prostredie 
by sa mal dosiahnuť trojfázovým prístupom k limitným hodnotám. Prechodné ustanovenia zohľadnia potreby výrobcov vozidiel na prerobenie 
výrobku v súlade s bežnými výrobnými cyklami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Britta Reimers

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategória 
vozidla Opis kategórie vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)
[decibeloch(A)]
Limitné Limitné Limitné 
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hodnoty pre 
typové 
schvaľovan
ie nových 
typov 
vozidiel

hodnoty pre 
typové 
schvaľovan
ie nových 
typov 
vozidiel

hodnoty pre 
registráciu, 
predaj 
a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 
v platnosti 

od 
[2 roky po 
zverejnení]

Fáza 2 
v platnosti 

od 
[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 
v platnosti od 
[7 rokov po 
zverejnení]

Všeob
ecné

Ter
én
ne*

Všeob
ecné

Ter
én
ne*

Všeob
ecné

Terénn
e*

M Vozidlá používané na prepravu 
osôb

M1 počet miest < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

počet miest < 9; 
pomer výkonu k hmotnosti > 150 
kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9; hmotnosť < 2 
tony 72 72 70 70 70 70

M2
počet miest > 9; 2 tony < 
hmotnosť < 3,5 tony 73 74 71 72 71 72

M2

počet miest > 9; 3,5 tony < 
hmotnosť < 5 ton 
menovitý výkon motora < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 9; 3,5 tony < 
hmotnosť < 5 ton; 
menovitý výkon motora > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
počet miest > 9; hmotnosť > 5 ton; 
menovitý výkon motora < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
počet miest > 9; hmotnosť > 5 ton; 
menovitý výkon motora > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Vozidlá používané na prepravu 
tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69
N1 2 tony < hmotnosť < 3,5 tony 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tony < hmotnosť < 12 ton; 
menovitý výkon motora < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < hmotnosť < 12 ton; 
75 < menovitý výkon motora < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tony < hmotnosť < 12 ton; 
menovitý výkon motora > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3 hmotnosť > 12 ton; 77 78 75 76 75 76
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75 < menovitý výkon motora < 150 
kW

N3
hmotnosť > 12 ton; 
menovitý výkon motora > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, 
ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu 
A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES.

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné 
hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
v prípade, že maximálna povolená hmotnosť 
je > 2 tony.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo 
nepresiahne tieto limity:

Všeobecné limitné hodnoty 1) 
pre nové typy vozidiel vyjadrené 
v decibeloch (A)

Kategória 
vozidla

Opis kategórie vozidla

Fáza 1 v platnosti 
od
2 roky po 
nadobudnutí 
platnosti

Fáza 2 
v platnosti od
6 rokov po 
nadobudnutí 
platnosti*

pomer výkonu k hmotnosti ≤ 120 kW/t 72 70
120 < pomer výkonu k hmotnosti ≤ 150 kW/t 73 71

M1

pomer výkonu k hmotnosti > 150 kW/t 75 74
celková hmotnosť vozidla ≤ 2,5 tony 72 71M2
2,5 tony < celková hmotnosť vozidla ≤ 3,5 
tony

74 73

celková hmotnosť vozidla ≤ 2,5 tony; kap < 
660 cm3; PMR (GVW) < 35 kW/t

74 73

celková hmotnosť vozidla ≤ 2,5 tony 72 71

N1

2,5 tony < celková hmotnosť vozidla ≤ 3,5 
tony

74 73

Kategória 
vozidla

Opis kategórie vozidla Všeobecné limitné hodnoty 1) 
pre nové typy vozidiel vyjadrené 
v decibeloch (A)
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Fáza 1 v platnosti 
od
3 roky po 
nadobudnutí 
platnosti

Fáza 2 
v platnosti od
8 rokov po 
nadobudnutí 
platnosti

celková hmotnosť vozidla > 3,5 tony; 
menovitý výkon ≤ 135 kW

75 74M2

celková hmotnosť vozidla > 3,5 tony; 
menovitý výkon > 135 kW

76 75

menovitý výkon ≤ 135 kW 76 75M3 2)

135 kW < menovitý výkon ≤ 250 kW 79 78
M3 2) menovitý výkon > 250 kW 80 79

menovitý výkon ≤ 135 kW 78 76N2
menovitý výkon > 135 kW 79 78
menovitý výkon ≤ 135 kW 79 78
135 kW < menovitý výkon ≤ 250 kW 81 80

N3

menovitý výkon > 250 kW 82 81
* V prípade vozidiel kategórií M1/N1 a M2 < 3,5 tony je prechodné obdobie na predaj a uvedenie 
do prevádzky nových vozidiel 2 roky.
1) Limitné hodnoty sa zvýšia o +2dB v prípade vozidla kategórie M3 a N3 a o +1 dB v prípade 
akéhokoľvek iného vozidla, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii terénnych vozidiel uvedenej 
v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES.
2) Limitné hodnoty sa zvýšia o +2dB v prípade vozidla kategórie M2 alebo M3, ak sú vybavené 
zážihovým motorom s menovitými otáčkami motora vyššími ako 3 500 ot/min

Or. en

Odôvodnenie

Keďže európske nariadenie týkajúce sa hluku vozidiel má priamy vplyv na celosvetový predpis EHK 
OSN č. 51, je dôležité zvážiť limitné hodnoty, triedy vozidiel a harmonogramy zlučiteľné s 
technológiami na všetkých trhoch, na ktorých sa uplatňujú a na ktorých sa chcú uplatňovať 
predpisy EHK č. 51. Týmto sa zabráni disharmonizácii trhov a výrobcom sa umožní jednoduchý 
prístup na celosvetový trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Príloha III
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Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategóri
a vozidla

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 
a uvedenie vozidiel 
do prevádzky

Fáza 1 v platnosti od 
[2 rokov po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti od 
[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti od 
[7 rokov po 
uverejnení]

Všeobecn
é Terénne* Všeobecn

é Terénne* Všeobecn
é Terénne*

M Vozidlá používané 
na prepravu osôb

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

M1

počet miest < 9; 
pomer výkonu 
k hmotnosti > 150
kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9; 
hmotnosť < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

počet miest > 9; 2
tony < hmotnosť <
3,5 tony

73 74 71 72 71 72

M2

počet miest > 9; 3,5
tony < hmotnosť <
5 ton;
menovitý výkon 
motora < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 9; 3,5 
tony < hmotnosť <
5 ton; 
menovitý výkon 
motora > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 ton; 
menovitý výkon 
motora < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 ton; 
menovitý výkon 
motora > 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N Vozidlá používané 
na prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

3,5 tony < hmotnosť 
< 12 ton; 
menovitý výkon 
motora < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < hmotnosť 
< 12 ton; 
75 kW < menovitý 
výkon motora < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < hmotnosť 
< 12 ton; 
menovitý výkon 
motora > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 12 ton; 
75 < menovitý 
výkon motora < 150
kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 ton; 
menovitý výkon 
motora > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii terénnych 
vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len v prípade, že 
maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategór
ia 

vozidla

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A) 

[decibeloch(A)] 

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel**** 

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné 
hodnoty 

pre typové 
schvaľova
nie nových 

typov 
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vozidiel***
**

Fáza 1 v platnosti 
od 
[2 rokov po 
zverejnení] 
********

Fáza 2 v platnosti 
od 
[6 rokov po 
zverejnení] 
********

Fáza 3 v platnosti 
od 
[10 rokov po 
zverejnení]

Fáza 4 v 
platnosti 
od [14 
rokov po 
zverejnení] 
******

Všeobec
né

Terénn
e*

Všeobec
né

Terénn
e*

Všeobe
cné

Terénn
e*

Všeobecné
***

Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb 
a tovaru
*******

M1

počet miest <
9; pomer 
výkonu 
k hmotnosti < 
120 kW/tonu 

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

M1

počet miest <
9; 120 
kW/tonu <
pomer výkonu 
k hmotnosti < 
160 kW/tonu

73 74 72 73 71 72 68

M1

počet miest <
9; 
pomer výkonu 
k hmotnosti >
160 kW/tonu

75 76 74 75 73 74 70

M2

počet miest > 
9; hmotnosť < 
2,5 tony; 
menovitý 
výkon motora 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet miest > 
9; hmotnosť <
2,5 tony 
menovitý 
výkon motora 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

počet miest > 
9; 2,5 tony < 
hmotnosť <
3,5 tony

74 75 72 73 71 72 70
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M2

počet miest > 
9; hmotnosť >
3,5 tony

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tony < 
hmotnosť <
3,5 tony

73 74 73 74 72 73 69

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné 
hodnoty 

pre typové 
schvaľova
nie nových 

typov 
vozidiel***

**

Fáza 1 v platnosti 
od 

[3 roky po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od 

[8 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[12 rokov po 
zverejnení]

Fáza 4 v 
platnosti 
od [16 

rokov po 
zverejnení] 

******
Všeobec

né
Terénn

e*
Všeobec

né
Terénn

e*
Všeobe

cné
Terénn

e*
Všeobecné

***

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 
menovitý 
výkon motora 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 
100 kW < 
menovitý 
výkon motora 
<180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 
180 kW < 
menovitý 
výkon motora 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

počet miest > 
9; hmotnosť 
> 5 ton; 

80 81 79 80 78 79 77
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menovitý 
výkon motora 
> 250 kW

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
menovitý 
výkon motora 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
75 < menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton; 
150 kW <
menovitý 
výkon motora

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
menovitý 
výkon motora 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
100 <
menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

hmotnosť > 
12 ton; 150 <
menovitý 
výkon motora 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
menovitý 
výkon motora 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
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*** Pre terénne vozidlá sa všeobecné limitné hodnoty zvyšujú o + 1 dB(A)
**** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 2 roky odo dňa nadobudnutia 

účinnosti príslušnej fázy
***** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 3 roky odo dňa nadobudnutia 

účinnosti príslušnej fázy
****** Komisia vypracuje podrobnú analýzu na schválenie fázy 4 so zreteľom na technickú 

uskutočniteľnosť navrhnutých limitov hluku po zavedení fázy 3. V prípade pozitívneho 
hodnotenia sa 4. fáza uplatňuje štyri roky po zverejnení analýzy Komisie.

******* Vozidlá kategórie M1 na špeciálne účely:
Pre vozidlá prístupné pre invalidné vozíky (vymedzené v odseku 5.5 prílohy II k smernici 
2007/46/ES) a pancierové vozidlá (vymedzené v časti A 5.2 prílohy II k smernici 
2007/46/ES sa zmeny výfukového systému umožňujú bez ďalšej skúšky pod 
podmienkou, že pôvodné systémy kontroly emisií vrátane prípadných filtrov pevných 
častíc sú zachované. Ak sa požaduje nová skúška, povoľujú sa ďalšie 2 dB (A) nad 
stanovený limit.

******** Pre vozidlá vyrábané v malých sériách v súlade s oddielom 1 časti A prílohy II 
k smernici 2007/46/ES sa dátumy uplatniteľné pre fázu 1 a fázu 2 odkladajú o dva roky.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia pozitívnych vplyvov na zdravie a posilnenia právnej istoty by sa mali určiť 
dlhodobé limitné hodnoty hluku. Kategórie vozidiel by sa mali aktualizovať podľa najnovších 
technických noriem. Takéto úpravy by mali umožniť stanoviť ambiciózne limitné hodnoty hluku a 
optimalizovať zníženie celkového hluku. Bližšie rozlíšenie kategórií vozidiel nám umožní stanoviť 
ambicióznejšie limitné hodnoty hluku pre vozidlá s nižším výkonom a reálnejšie limitné hodnoty
hluku pre vozidlá s vyšším výkonom. V nariadení by sa mali premietnuť rozdiely vo vývoji a výrobe 
osobných vozidiel a ťažkých nákladných vozidiel. Preto sa musia vytvoriť rôzne fázy pre osobné 
vozidlá a úžitkové vozidlá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Návrh nariadenia
Príloha III 

Text predložený Komisiou
Príloha III

Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategória 
vozidla

Opis kategórie 
vozidla Limitné hodnoty v dB(A) [decibely(A)]
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Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 
a uvedenie vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od 
[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti od 
[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti od 
[7 rokov po uverejnení]

Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne*

M
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb

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

M1

počet miest <
9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
150 kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2

počet miest > 
9; hmotnosť <
2 tony

72 72 70 70 70 70

M2

počet miest > 
9; 2 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

73 74 71 72 71 72

M2

počet miest > 
9; 3,5 tony < 
hmotnosť < 5 
ton; 
menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 
9; 3,5 tony < 
hmotnosť < 5 
ton; 

menovitý 
výkon motora 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet miest > 
9; hmotnosť > 
5 ton; 

75 76 73 74 73 74
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menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

M3

počet miest > 
9; hmotnosť > 
5 ton; 

menovitý 
výkon motora 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vozidlá 
používané na 
prepravu 
tovaru

N1
hmotnosť < 2 
tony 71 71 69 69 69 69

N1

2 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton; 

menovitý 
výkon motora 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton; 

75 < menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton; 
menovitý 
výkon motora 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 12 
ton; 
75 < menovitý 
výkon motora 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3

hmotnosť > 12 
ton; 

menovitý 
výkon motora 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Príloha III

Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategóri
a vozidla Opis kategórie vozidla Limitné hodnoty v dB(A) [decibely(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj a uvedenie 

vozidiel do prevádzky

Fáza 1 v platnosti od
(1 rok po zverejnení)

Fáza 2 v platnosti od
(6 rokov po 
zverejnení)

Fáza 3 v platnosti od
(8 rokov po zverejnení)

Všeobecné Terénne Všeobecné Terénne Všeobecné Terénne

M Vozidlá používané na 
prepravu osôb

M1 počet miest ≤ 9; ≤ 125 
kW/tonu 72 74*** 70 73*** 70 73***
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M1

počet miest ≤ 9; 125 
kW/tonu < pomer 
výkonu k hmotnosti ≤ 
150 kW/tonu

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

M1

počet miest ≤ 9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 150 
kW/tonu

75 74 74

M1

počet miest ≤ 4 vrátane 
šoféra; pomer výkonu 
k hmotnosti > 200 
kW/tonu; bod R 
sedadla šoféra < 450 
od zeme

77 / 76 / 76 /

M2 počet miest > 9; 
hmotnosť < 2,5 tony 72 72 70 70 70 70

M2
počet miest > 9; 2,5 
tony < hmotnosť < 3,5 
tony

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 9; 3,5 
tony < hmotnosť < 5 
ton; menovitý výkon 
motora < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2

počet miest > 9; 3,5 
tony < hmotnosť < 5 
ton; menovitý výkon 
motora ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3 no of seats > 9; 
hmotnosť > 5 ton; 76 77 75 76 75 76
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menovitý výkon motora 
≤ 180 kW

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 ton; 180 
kW < menovitý výkon 
motora < 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 ton; 
menovitý výkon motora 
> 250 kW

80 81 79 80 79 80

N Vozidlá používané na 
prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2,5 tony 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 tony < hmotnosť <
3,5 tony 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < hmotnosť <
12 ton;
menovitý výkon motora 
< 150 kW

77 78 76 77 76 77

N2

3,5 tony < hmotnosť <
12 ton;
menovitý výkon motora 
≥ 150 kW

78 79 77 78 77 78

N3
hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora 
≤ 180 kW

79 80 78 79 78 79
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N3

hmotnosť > 12 ton;
180 kW < menovitý 
výkon motora ≤ 250 
kW

81 82 80 81 80 81

N3
hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora 
> 250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Pre vozidlá v kategórii M1, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 
oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2006/46/ES a okrem toho má hĺbku brodenia presahujúcu 500 mm 
a vybavenie na stúpanie do svahu 35°.

Poznám
ka

Limity pre N3 iba ak sú na skúšku povolené „normálne pneumatiky“
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Or: en

Odôvodnenie

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

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategór
ia 

vozidla
Opis kategórie 

vozidla

Limitné hodnoty vyjadrené v dB(A) [decibeloch(A)]

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov 

Limitné 
hodnoty pre 
registráciu, 
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nových typov 
vozidiel

vozidiel predaj 
a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky 

Fáza 1 v platnosti 
od [2 rokov po 

uverejnení]

Fáza 2 v platnosti od
[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 
v platnosti od [7 

rokov po 
uverejnení]

Všeob
ecné

Terénne
*

Všeobecn
é

Terénne
*

Všeobecn
é

Ter
énn
e*

M
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb

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

M1

počet miest < 9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
150 kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2

počet miest > 9; 
hmotnosť < 2 
tony

72 72 70 70 70 70

M2

počet miest > 9; 
2 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

73 74 71 72 71 72

M2

počet miest > 9; 
3,5 tony < 
hmotnosť < 5 
ton;
menovitý výkon 
motora < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest > 9; 
3,5 tony < 
hmotnosť < 5 
ton;
menovitý výkon 
motora > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 
ton;
menovitý výkon 
motora < 150 

75 76 73 74 73 74
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kW

M3

počet miest > 9; 
hmotnosť > 5 
ton;
menovitý výkon 
motora > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Vozidlá 
používané na 
prepravu tovaru

N1
hmotnosť < 2 
tony 71 71 69 69 69 69

N1

2 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton;
menovitý výkon 
motora < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony <
hmotnosť < 12 
ton;
75 < menovitý 
výkon motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton;
menovitý výkon 
motora > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 12 
ton;
75 < menovitý 
výkon motora < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý výkon 
motora > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej 
definícii terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 
2007/46/ES.

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné 
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len v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II zaokrúhlená na najbližšie celé číslo 
nepresiahne tieto limity:

Všeobecné limitné hodnoty 1) pre nové typy vozidiel, 
vyjadrené v decibeloch(A)

Tri
eda 
voz
idla

Opis kategórie vozidla Fáza 1 v platnosti 
od 2 rokov po 
nadobudnutí 
platnosti

Fáza 2 v platnosti 
od 6 rokov po 
nadobudnutí 
platnosti*

Fáza 3*** 
v platnosti od 10 
rokov po 
nadobudnutí 
platnosti**

pomer výkonu 
k hmotnosti (PMR) < 120 
kW/tonu

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72
maximálna povolená 
hmotnosť < 2,5 t; 
menovitý maximálny 
výkon < 75 kW/t

71 70 69

M2

maximálna povolená 
hmotnosť < 2,5 t; 
menovitý maximálny 
výkon > 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < maximálna 
povolená hmotnosť < 3,5 
t;

74 73 71

N1 maximálna povolená 
hmotnosť < 2,5 t;

72 71 69

2,5 t < maximálna 
povolená hmotnosť < 3,5 
t;

74 73 70

Všeobecné limitné hodnoty 1) pre nové typy vozidiel 
vyjadrené v decibeloch (A)

Kat
egó

Opis kategórie vozidla Fáza 1 v 
platnosti 

Fáza 2 v 
platnosti 

Fáza 3**** v platnosti 
od 12 rokov 
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ria 
voz
idla

od 3 rokov 
po nadobudn
utí účinnosti

od 8 rokov 
po nadobudn
utí účinnosti

po nadobudnutí 
účinnosti**

M2

celková hmotnosť vozidla 
> 3,5 tony; menovitý 
výkon < 150 kW/t

76 74 72

celková hmotnosť vozidla 
> 3,5 tony; menovitý 
výkon > 150 kW

77 75 73

M3 menovitý výkon < 100 kW 74 73 71
100 < menovitý výkon <
150 kW

76 75 73

150 < menovitý výkon <
250 kW

79 78 76

menovitý výkon > 250 kW 80 79 78
menovitý výkon < 75 kW 76 75 73

N2 75 < menovitý výkon <
150 kW

77 76 74

menovitý výkon > 150 kW 78 77 75
menovitý výkon < 100 kW 76 75 73

N3 100 < menovitý výkon <
150 kW

79 78 76

150 < menovitý výkon <
250 kW

81 80 78

menovitý výkon > 250 kW 82 81 80

Or. de

Odôvodne
nie

S cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi potrebou zachovať cykly priemyselného rozvoja 
a právnu istotu a dosiahnuť nevyhnutné výhody v oblasti verejného zdravia sa vykonalo 
prispôsobenie fáz. Predovšetkým fáza 3 stanovuje ambiciózne ciele. Podľa najnovších technických 
noriem sa tiež aktualizovali kategórie vozidiel. Ďalšie rozlišovanie týchto kategórií vozidiel 

* V prípade vozidiel v kategórii M1/N1 a M2 < 3,5 tony je prechodné obdobie 
na predaj a uvedenie do prevádzky nových vozidiel 2 roky.

** V prípade vozidiel všetkých kategórií je prechodné obdobie na predaj 
a uvedenie do prevádzky nových vozidiel 3 roky.

*** Okamžite po uplatnení predchádzajúcej fázy Komisia uskutoční štúdiu 
na zhodnotenie realizovateľnosti danej fázy. V prípade pozitívneho 
hodnotenia sa táto fáza uplatňuje 4 roky po zverejnení korelačnej štúdie.

1) Limitné hodnoty sa zvýšia o +2dB v prípade vozidla kategórie M3 a N3 
a o +1 dB v prípade akéhokoľvek iného vozidla, ak vozidlo zodpovedá 
príslušnému vymedzeniu terénnych vozidiel stanovenému v bode 4 oddiele A 
prílohy II smernice EÚ 2007/46/ES. 

2) Limitné hodnoty sa zvýšia o +1dB v prípade vozidla kategórie M1, ak je 
vozidlo vybavené pneumatikami triedy C1D alebo C1E v súlade 
s vymedzením pojmu stanoveným v časti C prílohy II nariadenia (ES) 
č. 661/2009. 
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umožňuje realistickejšie limitné hodnoty hluku. Lehoty sú zlučiteľné s typickými výrobnými cyklami 
a líšia sa v prípade ľahkých úžitkových a ťažkých úžitkových vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127

Sabine Wils

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategória 
vozidla

Opis 
kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 

a uvedenie vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od 
[2 rokov po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti od 
[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti od 
[7 rokov po 
zverejnení]

Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne*

M

Vozidlá 
používané 
na prepravu 
osôb

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

M1

počet miest 
< 9; 
pomer 
výkonu 
k hmotnosti 
> 150 
kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2

počet miest 
> 9; 
hmotnosť <
2 tony

72 72 70 70 70 70

M2
počet miest 
> 9; 2 tony 73 74 71 72 71 72
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< hmotnosť 
< 3,5 tony

M2

počet miest 
> 9; 3,5 
tony < 
hmotnosť <
5 ton;
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

počet miest 
> 9; 3,5 
tony < 
hmotnosť <
5 ton 
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet miest 
> 9; 
hmotnosť > 
5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet miest 
> 9; 
hmotnosť > 
5 ton; 
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vozidlá 
používané 
na prepravu 
tovaru

N1
hmotnosť <
2 tony 71 71 69 69 69 69

N1

2 tony < 
hmotnosť <
3,5 tony

72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tony < 
hmotnosť < 74 75 72 73 72 73



AM\905004SK.doc 47/72 PE491.113v02-00

SK

12 ton 
menovitý 
výkon 
motora < 
75 kW

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <
12 ton 
75 <
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < 
hmotnosť 
< 12 ton;
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
75 <
menovitý 
výkon 
motora < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 
12 ton; 
menovitý 
výkon 
motora >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.

_________

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Príloha III
Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kate
góri

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)
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a 
vozi
dla

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné 
hodnoty 
pre typové 
schvaľova
nie 
nových 
typov 
vozidiel

Limitné 
hodnoty pre 
registráciu, 
predaj 
a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky

Limitné 
hodnoty 
pre typové 
schvaľovan
ie nových 
typov 
vozidiel

Limitné 
hodnoty 
pre 
registráciu, 
predaj 
a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od
[1 roka po 
zverejnení]

Fáza 2 
v platnosti 
od
[2 rokov
po 
zverejnení
]

Fáza 3 
v platnosti 
od
[4 rokov po 
zverejnení]

Fáza 4 
v platnosti 
od 
[6 rokov po 
zverejnení]

Fáza 5 
v platnosti 
od 
[8 rokov po 
zverejnení]

Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné Všeobecné

M
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb

M1**

počet miest < 9
pomer výkonu 
k hmotnosti <
150 kW/tonu

70 68 68 66 66

M1**

počet miest < 9
pomer výkonu 
k hmotnosti > 150 
kW/tonu

71 69 69 67 67

M2

počet miest > 9
maximálna 
hmotnosť < 2,5 
tony

72 70 70 68 68

M2

počet miest > 9
2,5 tony < 
maximálna 
hmotnosť < 3,5 
tony

73 71 71 69 69

M2

počet miest > 9
3,5 tony < 
maximálna 
hmotnosť < 5 
tony 

74 72 72 70 70

M3

počet miest > 9
maximálna
hmotnosť > 5 

75 73 73 71 71
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tony
menovitý výkon 
motora < 250 kW

M3

počet miest > 9
maximálna
hmotnosť > 5 
tony
menovitý výkon 
motora > 250 kW

77 75 75 73 73

N
Vozidlá 
používané na 
prepravu tovaru

N1**

maximálna 
hmotnosť < 2,5 
tony

71 69 69 67 67

N1**

2,5 tony < 
maximálna 
hmotnosť < 3,5 
tony

72 70 70 68 68

N2

3,5 tony < 
maximálna 
hmotnosť < 12 
tony 
menovitý výkon 
motora < 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton 
menovitý výkon 
motora > 150 kW

77 75 75 73 73

N3

maximálna
hmotnosť > 12 
tony
menovitý výkon 
motora < 250 kW

76 74 74 72 72

N3**

*

maximálna 
hmotnosť > 12 
tony 
menovitý výkon 
motora > 250 kW

78 76 76 74 74

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 
2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 a N1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá 



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

SK

platné len v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
*** Všetky limitné hodnoty pre N3 boli znížené o 1 dB(A), aby sa zohľadnila zmena 

pokynov pre pneumatiky v skúšobnej metóde B 
**** Pre terénne vozidlá sú všetky limitné hodnoty nižšie o 1 dB(A) 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Toine Manders, Satu Hassi

Návrh nariadenia
Príloha III
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Text navrhnutý Komisiou

Príloha III

Kategória vozidla Opis kategórie vozidla Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty pre typové schvaľovanie nových typov vozidiel Limitné hodnoty 

pre typové schvaľovanie nových typov vozidiel Limitné hodnoty pre
registráciu, predaj a uvedenie vozidiel do prevádzky

Fáza 1 v platnosti od
[2 roky po uverejnení]Fáza 2 v platnosti od

[5 rokov po uverejnení] Fáza 3 v platnosti od
[7 rokov po uverejnení]

Všeobecné Terénne Všeobecné Terénne Všeobecné
Terénne

M Vozidlá používané na prepravu osôb

M1 Počet miest < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 Počet miest < 9;

pomer výkonu k hmotnosti > 150 kW/ton 71 71 69 69 69
69

M2 počet miest > 9; hmotnosť < 2 tony 72 72 70 70
70 70

M2 počet miest > 9; 2 tony < hmotnosť < 3,5 tony 73 74 71
72 71 72

M2 počet miest > 9; 3,5 tony < hmotnosť < 5 ton
menovitý výkon motora < 150 kW 74 75 72 73 72

73
M2 počet miest > 9; 3,5 tony < hmotnosť < 5 ton

menovitý výkon motora > 150 kW 76 78 74 76 74
76

M3 počet miest > 9; hmotnosť < 5 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 75 76 73 74 73

74
M3 počet miest > 9; hmotnosť > 5 ton;

menovitý výkon motora > 150 kW 77 79 75 77 75
77

N Vozidlá používané na prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69
N1 2 tony < hmotnosť < 3,5 tony 72 73 70 71 70

71
N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;

menovitý výkon motora < 75 kW 74 75 72 73 72
73



PE491.113v02-00 52/72 AM\905004SK.doc

SK

N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;
75 < menovitý výkon motora < 150 kW 75 76 73 74 73

74
N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;

menovitý výkon motora > 150 kW 77 79 75 77 75
77

N3 hmotnosť > 12 ton;
75 < menovitý výkon motora < 150 kW 77 78 75 76 75

76
N3 hmotnosť > 12 ton;

menovitý výkon motora > 150 kW 80 82 78 80 78
80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej 
definícii terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 
2007/46/ES. 
** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné 
len v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Kategória vozidla Opis kategórie vozidla Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty pre typové schvaľovanie nových 

typov vozidiel Limitné hodnoty pre typové schvaľovanie nových typov vozidiel
Fáza 1 v platnosti od

[2 roky po uverejnení]Fáza 2 v platnosti od
[5 rokov po uverejnení]

M Vozidlá používané na prepravu osôb
M1 Počet miest < 9 68 67

M1 Počet miest < 9; 
pomer výkonu k hmotnosti > 150 kW/ton 71 69

M2 počet miest > 9; hmotnosť < 3,5 tony 73 71
M2 počet miest > 9; 3,5 tony < hmotnosť < 5 ton;

menovitý výkon motora < 150 kW 74 72
M2 počet miest > 9; 3,5 tony < hmotnosť < 5 ton

menovitý výkon motora < 150 kW 76 74
M3 počet miest > 9; hmotnosť < 5 ton;

menovitý výkon motora < 150 kW 75 73
M3 počet miest > 9; hmotnosť < 5 ton;

menovitý výkon motora < 150 kW 77 75
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N Vozidlá používané na prepravu tovaru
N1 hmotnosť < 2,5 tony 68 67
N1 2,5 tony < hmotnosť < 3,5 tony 70 68
N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 75 73
N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;
menovitý výkon motora > 150 kW 77 75
N3 hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 77 75
N3 hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora > 150 kW 79 77

* Limitné hodnoty pre všetky vozidlá sa zvýšia o 1 dB(A), ak vozidlo vyhovuje 
príslušnej definícii terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 
2007/46/ES.

** Prechodné obdobie pre predaj a uvedenie do prevádzky pre všetky kategórie 
vozidiel je dva roky.

Or. en

Odôvodnenie

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
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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. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Návrh nariadenia
Príloha III
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Text predložený Komisiou

Príloha III

Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategória 
vozidla

Opis 
kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 

a uvedenie vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od 

[2 rokov po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti od 

[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti od 

[7 rokov po 
zverejnení]

Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne* Všeobecné Terénne*

M

Vozidlá 
používané 

na prepravu 
osôb

M1
počet miest 

< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

počet miest 
< 9; 

pomer 
výkonu 

k hmotnosti 
> 150 

kW/tonu

71 71 69 69 69 69

M2

počet miest 
> 9; 

hmotnosť <
2 tony

72 72 70 70 70 70

M2

počet miest 
> 9; 2 tony 
< hmotnosť 
< 3,5 tony

73 74 71 72 71 72

M2 počet miest 74 75 72 73 72 73
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> 9; 3,5 
tony < 

hmotnosť <
5 ton; 

menovitý 
výkon 

motora < 
150 kW

M2

počet miest 
> 9; 3,5 
tony < 

hmotnosť 
< 5 ton; 

menovitý 
výkon 

motora >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

počet miest 
> 9; 

hmotnosť > 
5 ton; 

menovitý 
výkon 

motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

počet miest 
> 9; 

hmotnosť > 
5 ton; 

menovitý 
výkon 

motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vozidlá 
používané 

na prepravu 
tovaru

N1
hmotnosť <

2 tony 71 71 69 69 69 69

N1

2 tony < 
hmotnosť <

3,5 tony
72 73 70 71 70 71
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N2

3,5 tony < 
hmotnosť <

12 ton; 
menovitý 

výkon 
motora < 

75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tony < 
hmotnosť <

12 ton; 

75 <
menovitý 

výkon 
motora < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tony < 
hmotnosť 
< 12 ton; 
menovitý 

výkon 
motora >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

hmotnosť > 
12 ton; 

75 <
menovitý 

výkon 
motora < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 
12 ton; 

menovitý 
výkon 

motora >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii 
terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
v prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
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Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu

Príloha III

Limitné hodnoty

Hladina hluku meraná v súlade s ustanoveniami prílohy II nepresiahne tieto limity:

Kategór
ia 
vozidla

Opis kategórie vozidla

Limitné hodnoty

vyjadrené v dB(A)
[decibeloch (A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty 
pre registráciu, 
predaj a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky

Limitné hodnoty 
pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 
a uvedenie vozidiel 
do prevádzky

Fáza 1 v platnosti 
od 

[1 roka po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od 

[3 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od 

[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 4 v platnosti 
od 
[8 rokov po 
zverejnení]

Fáza 5 v platnosti 
od 
[10 rokov po 
zverejnení]

Všeobec
né Terénne* Všeobe

cné Terénne* Všeob
ecné Terénne* Všeob

ecné
Terénne
*

Všeobec
né

Terénne
*

M Vozidlá používané na prepravu 
osôb

M1

počet miest < 9

pomer výkonu k hmotnosti < 150 
kW/tonu

70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67
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M1

počet miest < 9

pomer výkonu k hmotnosti > 150 
kW/tonu

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

M2
počet miest > 9
maximálna hmotnosť < 2,5 tony

72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

počet miest > 9

2,5 tony < maximálna hmotnosť <
3,5 tony

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2

počet miest > 9
3,5 tony < maximálna hmotnosť <
5 tony

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

počet miest > 9

maximálna hmotnosť > 5 tony
menovitý výkon motora < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

počet miest > 9
maximálna hmotnosť > 5 tony

menovitý výkon motora > 250 kW
77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Kategó
ria 
vozidla

Opis kategórie vozidla
Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)
[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty 
pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty 
pre registráciu, 
predaj a uvedenie
vozidiel do 
prevádzky

Limitné hodnoty 
pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 
a uvedenie vozidiel 
do prevádzky

Fáza 1 v platnosti 
od 
[1 roka po 
zverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od 
[3 rokov po 
zverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od 
[5 rokov po 
zverejnení]

Fáza 4 v platnosti 
od 
[8 rokov po 
zverejnení]

Fáza 5 v platnosti 
od 
[10 rokov po 
zverejnení]

Všeobec
né

Terénne
*

Všeobe
cné

Terénne
*

Všeob
ecné

Terénne
*

Všeob
ecné

Terénne
*

Všeobec
né

Terénne
*

N Vozidlá používané na prepravu 
tovaru

N1 maximálna hmotnosť < 2,5 tony 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 tony < maximálna hmotnosť <
3,5 tony 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2

3,5 tony < maximálna hmotnosť <
12 tony 

menovitý výkon motora < 150 kW
75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2 3,5 tony < hmotnosť < 12 ton 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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menovitý výkon motora > 150 kW

N3
maximálna hmotnosť > 12 tony
menovitý výkon motora < 250 kW

77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
maximálna hmotnosť > 12 tony 

menovitý výkon motora > 250 kW
79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Zvýšené limitné hodnoty sú platné len vtedy, ak vozidlo vyhovuje príslušnej definícii terénnych 
vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 2007/46/ES. 

** Pre vozidlá v kategórii M1 a N1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len v prípade, že 
maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.

*** Všetky limitné hodnoty pre N3 boli znížené o 1 dB(A), aby sa zohľadnila zmena pokynov pre 
pneumatiky v skúšobnej metóde B 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Karl-Heinz Florenz

Návrh nariadenia
Príloha III, text pod tabuľkou (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nameraná hladina hluku v súlade 
s prílohou VIII nesmie prekročiť 90 
dB(A) pod maximálnou rýchlosťou 130 
km/h, nezávisle od jazdnej situácie. 

Or. deOdôvodnenie

Týmto ustanovením sa má zabezpečiť, aby sa vylúčili extrémne emisie hluku vozidiel. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131

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

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1 – text pod tabuľkou (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nameraná hladina hluku v súlade 
s prílohou VIII nesmie prekročiť 90 
dB(A) pod maximálnou rýchlosťou 130 
km/h, nezávisle od jazdnej situácie.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa nariadením zabezpečilo vylúčenie extrémnych emisií hluku pri úplnom alebo 
čiastočnom otvorení škrtiacej klapky. Ustanoveniami by sa malo umožniť priamočiare 
presadzovanie príslušných orgánov v premávke. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132

Sabine Wils
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Návrh nariadenia
Príloha III – text pod tabuľkou (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nameraná hladina hluku v súlade 
s prílohou VIII nesmie prekročiť 87 
dB(A) pod maximálnou rýchlosťou 130 
km/h, nezávisle od jazdnej situácie. 

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné, aby sa nariadením zabezpečilo vylúčenie extrémnych emisií hluku pri úplnom alebo 
čiastočnom otvorení škrtiacej klapky. Ustanoveniami by sa malo umožniť priamočiare 
presadzovanie príslušných orgánov v premávke. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 3.2.2. – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.2 musia byť splnené tieto 
požiadavky:

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.2.1.4 sú stanovené tieto 
odporúčania, ktoré sa chápu ako 
požiadavky na novovybudované skúšobné 
dráhy:

Or. en

Odôvodnenie

Návrhom Komisie sa zabezpečuje zmena v špecifikácii výstavby miesta skúšania. Doterajšie 
odporúčanie sa stane povinným. S touto zmenou by akákoľvek skúšobná dráha, ktorá sa používa 
v súčanosti v Európe, podliehala opätovnému udeľovaniu osvedčení, ako by išlo o novovybudovanú 
dráhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký
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Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 3.2.2– odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.2 musia byť splnené tieto 
požiadavky:

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.1.4 musia byť stanovené tieto 
odporúčania:

Or. en

Odôvodnenie

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the test site. 
What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to make a test track, 
will become mandatory. This change was done without technical consultation and there is no 
explanation provided by the Commission about the background for that change. With that change, 
actually any test track that is used in Europe will be subject for re-certifications as if newly built. 
Nobody knows the impact of the change of the specifications and could force re-building of many 
test tracks. As already told there is a new ISO Standard available, which is assumed to substitute 
the actual test track definitions within a couple of year, it is recommended to stay with the actual 
specifications.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 3.2.2– odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.2 musia byť splnené tieto 
požiadavky:

Okrem požiadaviek uvedených v bodoch 1 
až 3.2.2 musia byť splnené tieto 
požiadavky ISO 10844:2011 alebo by sa 
mal uviesť odkaz na ISO 10844:1994 
počas 5-ročného prechodného obdobia: 

Or. en

Odôvodnenie

Táto požiadavka by mala byť jednotná s odsekom 1 prílohy VII tohto nariadenia a prácou 
vykonanou EHK OSN. Požiadavky stanovené v odsekoch od písmena a) až g) sú prevzaté z normy 
ISO 10844:2011. Táto norma však ešte nie je zahrnutá v žiadnom nariadení EHK OSN. Je preto 
potrebné uviesť odkazy na predchádzajúce znenie normy ISO 10844:1994 na päťročné prechodné 
obdobie s cieľom umožniť EHK OSN zmenu vlastných nariadení a aby skúšobné zariadenia mohli 
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zaviesť požadované zmeny vyplývajúce zo znenia tejto normy z roku 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 2 – poznámka pod čiarou 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1/ ISO10844:1994. 1/ Počas prvých piatich rokov po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
výrobcovia môžu používať buď skúšobnú 
dráhu osvedčenú podľa ISO 10844:1994 
alebo ISO 10844:2011. Po tomto dátume 
musia výrobcovia používať len skúšobnú 
dráhu v súlade s ISO 10844:2011.

Or. en

Odôvodnenie

Norma ISO 10844:1994 bola v marci 2011 aktualizovaná na novú normu ISO – ISO 10844:2011. 
Nové znenie však ešte nebolo zavedené do všetkých nariadení EHK OSN týkajúcich sa zariadení na 
skúšanie vozidiel a pneumatík. Preto je dôležité, aby sa zabezpečilo prechodné obdobie medzi 
týmito dvomi normami, aby sa poskytla výrobcom možnosť prestavať všetky dráhy, ak je to 
potrebné, a aby EHK OSN zaviedla odkazy na novú normu vo vlastných nariadeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137

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

Návrh nariadenia
Príloha VII – bod 4.3.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.3. Na účely tejto normy sa vykonajú 
merania hĺbky štruktúry na minimálne 10 
miestach rovnomerne rozmiestnených 
pozdĺž stôp kolies skúšobného pásu 
a priemerná hodnota sa porovná so 
stanovenou minimálnou hĺbkou štruktúry 
povrchu. Opis postupu pozri v norme ISO 

4.3. Na účely tejto normy sa vykonajú 
merania hĺbky štruktúry na minimálne 10 
miestach rovnomerne rozmiestnených 
pozdĺž stôp kolies skúšobného pásu 
a priemerná hodnota sa porovná so 
stanovenou minimálnou hĺbkou štruktúry 
povrchu. Opis postupu pozri v norme ISO 



PE491.113v02-00 66/72 AM\905004SK.doc

SK

10844:1994. 10844:2011.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie by malo byť v súlade so súčasnými normami ISO. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Návrh nariadenia
Príloha VIII – bod 2.3 – riadok 4 Zrýchlenie vozidla

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zrýchlenie vozidla awot ASEP: awot ≤ 5,0
m/s2

Zrýchlenie vozidla awot ASEP: awot ≤ 4,0
m/s2

Or. en

Odôvodnenie

Miera zrýchlenia požadovaná v skúške ASEP, ako je stanovená v návrhu Komisie, nereprezentuje 
podmienky jazdy v meste. Skúška je čoraz komplikovanejšia a je zložité dôsledne ju zopakovať pri 
vyššom zrýchlení. Údaje použité pre ASEP nevyplývajú z údajov metódy B. V skutočnosti metód B a 
ASEP spolu nesúvisia, a preto zmena metódy B nemusí byť opakovaná v skúške ASEP. Okrem toho
nebolo vykonané úplné posúdenie zmeny s cieľom zohľadniť zmenu zo 4,0 0m/s2na 5,0m/s2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Návrh nariadenia
Príloha VIII – odsek 2.4. – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na to, aby bola skúška ASEP 
reprezentatívna a opakovateľná (orgánom 
typového schválenia), sa vozidlá skúšajú 
pomocou výrobného nastavenia 
prevodovky.
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Or. en

Odôvodnenie

Používanie výrobného nastavenia prevodovky je dôležité z týchto dôvodov: keďže prevodovka musí 
byť prevádzkovaná mimo jej zvyčajných parametrov a nastavenie je potrebné na držanie zvoleného 
prevodu počas skúšky ASEP; so zreteľom na uvedené, špeciálne nastavenie nie je pre vyrábané 
vozidlá k dispozícii. Zhodu výroby preto nie je možné dosiahnuť. Nelineárne zrýchlenie: držanie 
vysokého numerického rýchlostného stupňa a používanie výkonu pri nízkych ot/min (otáčky za 
minútu) môže zapríčiniť, že ot/min sa prudko zvýšia. Prudké zvýšenie otáčok je zapríčinené 
meničom krútiaceho momentu, ktorý sa prešmykuje pri nízkych ot/min motora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Karl-Heinz Florenz

Návrh nariadenia
Príloha VIII – bod 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak nameraná hladina hluku na určitom 
bode prekročí limitnú hodnotu, vykonajú 
sa dve dodatočné merania na overenie 
neistoty merania. Vozidlo spĺňa ASEP aj 
v prípade, keď priemer troch platných 
meraní v tomto bode spĺňa špecifikácie.

Ak nameraná hladina hluku na určitom 
bode prekročí limitnú hodnotu, vykonajú 
sa dve dodatočné merania na overenie 
neistoty merania. Vozidlo spĺňa ASEP aj 
v prípade, keď priemer troch platných 
meraní v tomto bode spĺňa špecifikácie. 
Vozidlo v žiadnej jazdnej situácii nesmie 
prekročiť 90 dB(A).

Or. deOdôvodnenie

Týmto ustanovením sa má zabezpečiť, aby sa vylúčili extrémne emisie hluku vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Holger Krahmer

Návrh nariadenia
Príloha IX

Text predložený Komsiou

Príloha IX

Opatrenia na zabezpečenie počuteľnosti hybridných a elektrických vozidiel 
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Táto príloha sa týka systému AVAS (systém zvukovej signalizácie vozidla) pre hybridné elektrické 
a výhradne elektrické vozidlá (HEV a EV).

A Systém zvukovej signalizácie vozidla (AVAS)

1. Definícia

Systém zvukovej signalizácie vozidla (AVAS) je zariadenie generujúce zvuk, 
ktorého cieľom je upozorniť chodcov a zraniteľných používateľov ciest.

2. Výkon systému

Ak je AVAS namontovaný vo vozidle, spĺňa ďalej uvedené požiadavky.

3. Prevádzkové podmienky

(a) Metóda generovania zvuku

AVAS automaticky generuje zvuk v minimálnom rozsahu rýchlosti vozidla od 
naštartovania po približne 20 km/h a pri cúvaní, ak je to uplatniteľné na 

kategóriu daného vozidla. Ak je vozidlo vybavené spaľovacím motorom, ktorý je 
v prevádzke pri vyššie uvedenom rozpätí rýchlosti vozidla, AVAS nemusí 

generovať zvuk.
V prípade vozidiel so zvukovou signalizáciou cúvania nie je potrebné, aby AVAS 

generoval zvuk pri jazde dozadu.

(b) Tlačidlo „pauza“

Súčasťou systému AVAS môže byť tlačidlo na dočasné prerušenie jeho 
prevádzky (tlačidlo „pauza").

Keď je však namontované tlačidlo „pauza“, vozidlo by malo byť vybavené aj 
zariadením signalizujúcim členovi posádky na sedadle vodiča, že zariadenie na 

informovanie o približujúcom sa vozidle sa nachádza v režime „pauza“.
Po prerušení systému AVAS tlačidlom „pauza“ by mal systém zostať schopný 

opätovnej prevádzky.
Ak je tlačidlo „pauza“ namontované vo vozidle, malo by sa nachádzať na mieste, 

kde ho vodič ľahko nájde a môže ho ľahko ovládať.

(c) Stlmenie zvuku

Počas prevádzky vozidla sa hladina hluku systému AVAS môže stlmiť.

4. Typ zvuku a hlasitosť

(a) Zvukom, ktorý má generovať systém AVAS, by mal byť nepretržitý zvuk 
upozorňujúci chodcov a zraniteľných používateľov ciest na vozidlo v prevádzke. 

Prijateľné však nie sú nasledujúce a im podobné druhy zvukov: 
(i) zvuk sirény, zvonkohry, zvonu alebo sanitky 

(ii) zvuk poplašných zariadení, napr. protipožiarneho alarmu, 
poplašného zariadenia proti vlámaniu, dymového alarmu

(iii) prerušovaný zvuk
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Treba sa vyhýbať nasledujúcim a im podobným druhom zvukov:
(iv) melodické zvuky, zvuky zvierat, zvuk hmyzu

(v) zvuky, ktoré neumožňujú presne identifikovať prítomnosť vozidla 
a/alebo jeho prevádzku (napr. zrýchľovanie, spomaľovanie atď.)

(b) Zvuk generovaný systémom AVAS by mal umožniť ľahko identifikovať 
správanie sa vozidla napr. tým, že zmena hladiny zvuku alebo jeho charakteristík 

je automaticky zosynchronizovaná s rýchlosťou vozidla.

(c) Hladina zvuku generovaného systémom AVAS by nemala byť vyššia, ako je 
približná hladina zvuku podobného vozidla rovnakej kategórie vybaveného 

spaľovacím motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok.
Ohľad na životné prostredie

Pri vývoji systému AVAS sa musí prihliadať na celkový vplyv hluku na 
obyvateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vypúšťa sa
Or. de

Odôvodnenie
V rámci minimálnych požiadaviek sa najskôr vyžaduje posúdenie vplyvu a získanie ďalších 
poznatkov pred tým, ako sa vykonajú nariadenia. Tie musia byť potom záväzné a nie dobrovoľné. 
Okrem toho sa týkajú bezpečnosti premávky, a preto sú nesprávne umiestnené v právnych 
predpisoch v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Karl-Heinz Florenz

Návrh nariadenia
Príloha IX – bod 4
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh Komisie
Príloha IX

4. Typ zvuku a hlasitosť
(a) Zvukom, ktorý má generovať systém AVAS, by mal byť nepretržitý zvuk 

upozorňujúci chodcov a zraniteľných používateľov ciest na vozidlo v prevádzke.
Prijateľné však nie sú nasledujúce a im podobné druhy zvukov:

i) zvuk sirény, zvonkohry, zvonu alebo sanitky
ii) zvuk poplašných zariadení, napr. protipožiarneho alarmu, poplašného 

zariadenia proti vlámaniu, dymového alarmu
iii) prerušovaný zvuk.

Treba sa vyhýbať nasledujúcim a im podobným druhom zvukov:
iv) melodické zvuky, zvuky zvierat, zvuk hmyzu
v) zvuky, ktoré neumožňujú presne identifikovať prítomnosť vozidla 

a/alebo jeho prevádzku (napr. zrýchľovanie, spomaľovanie atď.)
(b) Zvuk generovaný systémom AVAS by mal umožniť ľahko identifikovať správanie sa 

vozidla napr. tým, že zmena hladiny zvuku alebo jeho charakteristík je automaticky 
zosynchronizovaná s rýchlosťou vozidla.

(c) Hladina zvuku generovaného systémom AVAS by nemala byť vyššia, ako je 
približná hladina zvuku podobného vozidla rovnakej kategórie vybaveného 
spaľovacím motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok.
Ohľad na životné prostredie
Pri vývoji systému AVAS sa musí prihliadať na celkový vplyv hluku na obyvateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Návrh nariadenia
Príloha X – bod 5.2.1.1. 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hluková skúška systému tlmenia hluku 
a náhradného systému tlmenia hluku sa 
musí vykonávať s rovnakými
„normálnymi“ pneumatikami (v súlade s 
vymedzením v ods. 2.8. predpisu EHK 
OSN č. 117 (Ú. v. EÚ L 231, 29.8.2008 s. 
19). Vykonávanie skúšok s pneumatikami 
na „špeciálne použitie“ alebo 
pneumatikami „pre jazdu na snehu“ 
vymedzenými v ods. 2.9. a 2.10. predpisu 

Hluková skúška systému tlmenia hluku 
a náhradného systému tlmenia hluku sa 
musí vykonávať s „normálnymi“ 
pneumatikami (v súlade s vymedzením v 
ods. 2.8. predpisu EHK OSN č. 117.
Vykonávanie skúšok s „trakčnými 
pneumatikami“, pneumatikami na 
„špeciálne použitie“ alebo pneumatikami 
„pre jazdu na snehu“ vymedzenými v ods. 
2.10., 2.11 a 2.12 predpisu EHK OSN č. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

4. Typ zvuku a hlasitosť
(a) Zvukom, ktorý má generovať systém AVAS, by mal byť nepretržitý zvuk 

upozorňujúci chodcov a zraniteľných používateľov ciest na vozidlo v prevádzke.
Prijateľné však nie sú nasledujúce a im podobné druhy zvukov:

i) zvuk sirény, zvonkohry, zvonu alebo sanitky
ii) zvuk poplašných zariadení, napr. protipožiarneho alarmu, poplašného 

zariadenia proti vlámaniu, dymového alarmu
iii) prerušovaný zvuk

Treba sa vyhýbať nasledujúcim a im podobným druhom zvukov:
iv) melodické zvuky, zvuky zvierat, zvuk hmyzu
v) zvuky, ktoré neumožňujú presne identifikovať prítomnosť vozidla 

a/alebo jeho prevádzku (napr. zrýchľovanie, spomaľovanie atď.)
(b) Zvuk generovaný systémom AVAS musí umožniť ľahko identifikovať správanie sa 

vozidla a smer jazdy napr. tým, že zmena hladiny zvuku alebo jeho charakteristík je 
automaticky zosynchronizovaná s rýchlosťou vozidla.

(c) Hladina zvuku generovaného systémom AVAS nesmie byť vyššia, ako je približná 
hladina zvuku podobného vozidla rovnakej kategórie vybaveného spaľovacím 
motorom a prevádzkovaného za rovnakých podmienok.
Ohľad na životné prostredie
Pri vývoji systému AVAS sa musí prihliadať na celkový vplyv hluku na obyvateľov.
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EHK OSN č. 117 sa nepovoľuje. Takéto 
pneumatiky by mohli zvýšiť hladinu 
hluku vozidla, alebo by mohli mať 
zastierajúci účinok z hľadiska 
porovnávania výsledkov zníženia hluku. 
Pneumatiky môžu byť aj použité, ale 
musia splniť zákonné požiadavky týkajúce 
sa ich používania v podmienkach cestnej 
premávky.

117 sa nepovoľuje.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o prílohu II ods. 3 bod 3.2.2 tohto nariadenia, mal by sa vypustiť odkaz na neaktuálne 
znenie EHK OSN 117. Okrem toho by sa v tomto druhom odseku mali doplniť trakčné pneumatiky, 
aby bol jednotný s poznámkou pod čiarou 2 v prílohe II ods. 3 bod 3.2.2 tohto nariadenia. Čísla 
odsekov obsahujúce vymedzenia pojmov trakčné pneumatiky, pneumatiky na špeciálne použitie a 
pneumatiky pre jazdu na snehu v nariadení EHK OSN č. 117 by sa mali zodpovedajúcim spôsobom 
aktualizovať.


