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Predlog spremembe 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Predlog uredbe
Priloga I – točka 5.2.2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2.2a Mejne vrednosti, določene v tabeli 
iz Priloge III, so med merjenjem 
upoštevane z razumno dovoljenim 
odstopanjem.

Or. en

Obrazložitev

Veljavne določbe vseh uredb o hrupu dopuščajo dovoljeno odstopanje za proizvodnjo.

Predlog spremembe 96

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

Predlog uredbe
Priloga I – Dodatek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatek 2a
Homologacijske vrednosti iz podatkov o 
vozilu in preskusu:
1. Elementi kapsulacije
1.1 Elementi inkapsulacije hrupa, kakor 
jih je določil proizvajalec
2. Raven hrupa vozila med vožnjo:
Rezultat preskusa (Lurban): dB(A)
Rezultat preskusa (Lwot): dB(A)
Rezultat preskusa (Lcruise): dB(A)
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Faktor kP: 
3. Raven hrupa mirujočega vozila:
Položaj in smer mikrofona (v skladu s 
sliko 2 v Dodatku 1 Priloge III)
Rezultat preskusa med mirovanjem: 
dB(A)

Or. en

Obrazložitev

Spremljanje in sporočanje certifikata o EU-homologaciji.

Predlog spremembe 97

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skladnost naprav za zvočne meritve se 
preverja z obstojem veljavnih potrdil o 
skladnosti. Certifikati so veljavni, če je bila 
skladnost s standardi potrjena pred 
12 meseci za napravo za kalibracijo zvoka
in pred 24 meseci za merilni sistem. Vsa 
preverjanja skladnosti mora opraviti 
laboratorij, ki je pooblaščen za izvajanje 
kalibracij po ustreznih standardih.

Skladnost naprav za zvočne meritve se 
preverja z obstojem veljavnih potrdil o 
skladnosti. Certifikati so veljavni, če je bila 
skladnost s standardi potrjena pred 
12 meseci za napravo za kalibracijo zvoka 
in merilni sistem. Vsa preverjanja 
skladnosti mora opraviti laboratorij, ki je 
pooblaščen za izvajanje kalibracij po 
ustreznih standardih.

Or. en

Obrazložitev

Preverjanja nepravilnosti v sistemih za merjenje zvoka se opravijo vsaki 2 leti, preverjanja 
nepravilnosti naprav za kalibracijo zvoka pa vsako leto. To odstopanje bi lahko povzročilo napake 
v sistemih za merjenje zvoka, kar bi privedlo do izvajanja nepravilnih meritev med preskusi. 
Kalibracijo naprav in merilnih sistemov je treba opraviti hkrati.
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Predlog spremembe 98

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Meteorološke naprave morajo biti 
postavljene v bližini preskusne površine na 
višini 1,2 m ± 0,02 m. Meritve se 
opravljajo pri temperaturi zunanjega okolja 
med + 5 °C in + 40 °C.

Meteorološke naprave morajo biti 
postavljene v bližini preskusne površine na 
višini 1,2 m ± 0,02 m. Meritve se 
opravljajo pri temperaturi zunanjega okolja 
med + 5 °C in + 25 °C.

Or. en

Obrazložitev

Vozila povzročajo manj hrupa pri višjih temperaturah okolja. Nižji razpon vrednosti bo zmanjšal 
koristi proizvajalcev vozil, ki umetno znižujejo rezultate preskusov.

Predlog spremembe 99

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.1 – odstavek 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odčitavanju vrednosti se zanemari 
temenska vrednost hrupa, ki se ne zdi 
povezana z značilnostmi splošne ravni 
hrupa vozila.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri odčitavanju je treba upoštevati vse temenske vrednosti hrupa.
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Predlog spremembe 100
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.1 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri odčitavanju vrednosti se zanemari 
temenska vrednost hrupa, ki se ne zdi 
povezana z značilnostmi splošne ravni 
hrupa vozila.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Pri odčitavanju je treba upoštevati vse temenske vrednosti hrupa.

Predlog spremembe 101

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.1 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Hrup okolja (vključno s hrupom vetra) je 
vsaj 10 dB pod A-vrednoteno ravnijo 
zvočnega tlaka, ki ga ustvari preskušano 
vozilo. Če je razlika med hrupom okolja 
in izmerjenim hrupom 
med 10 in 15 dB(A), je treba pri izračunu 
rezultatov preskusa od odčitkov na 
fonometru odšteti ustrezen popravek, kot 
je prikazano v naslednji tabeli:

Hrup okolja (vključno s hrupom vetra) je 
vsaj 15 dB pod A-vrednoteno ravnijo 
zvočnega tlaka, ki ga ustvari preskušano 
vozilo.

1/ V skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe je oblikovan za zmanjšanje prožnosti v preskusu in zmanjšuje koristi 
proizvajalcev.

Predlog spremembe 102

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.1 – tabela 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Razlika med hrupom okolja
in izmerjenim hrupom 
dB(A)

10 11 12 13 14 15

Popravek dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Predlog spremembe

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je oblikovan za zmanjšanje prožnosti v preskusu in zmanjšuje koristi 
proizvajalcev.

Predlog spremembe 103
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.1 Preskušano vozilo se izbere tako, da 
vsa vozila istega tipa, ki so dana v promet, 
izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.

3.2.1 Preskušano vozilo je reprezentativno 
za vozila, ki bodo dana v promet, kot jih je 
določil proizvajalec.
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Or. en

Obrazložitev

Veljavne določbe vseh uredb o hrupu dopuščajo dovoljeno odstopanje za proizvodnjo.

Predlog spremembe 104
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.1a Preskušano vozilo je 
reprezentativno za vozila, ki bodo dana v 
promet, kot jih je določil proizvajalec.

Or. en

Obrazložitev

Izbira vozil za preskus se izvede na način, ki omogoča izvedljivo izbiro za preskušanje. Predlagani 
preskus bo od proizvajalca zahteval, da za preskus tipa izbere najglasnejše vozilo v družini za 
preskus tipa, kar iz praktičnih razlogov pogosto ni mogoče. Obveznost proizvajalca, da poskrbi, da 
vsako vozilo, ki je dano v promet, izpolnjuje specifikacije uredbe, je zagotovljena v točki 1 člena 5.

Predlog spremembe 105

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.1. – tabela – vrstica 4 'kategorija vozila N2, N3' – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dodatna obremenitev za doseganje 
preskusne mase vozila se namesti nad 
zadnjo pogonsko os. Dodatna obremenitev 
ne sme presegati 75 % največje mase, ki je 
dovoljena za zadnjo os. Preskusna masa 
mora biti dosežena z dovoljenim 

Dodatna obremenitev za doseganje 
preskusne mase vozila se namesti nad 
zadnjo pogonsko os. Dodatna obremenitev 
ne sme presegati 75 % največje mase, ki je 
dovoljena za zadnjo os.
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odstopanjem ± 5 %.

Or. en

Obrazložitev

Preskusna masa ne sme imeti dovoljenega odstopanja.

Predlog spremembe 106
Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom.2/ Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatike je vsaj zakonsko določena 
globina profila.

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
pnevmatike z največjimi emisijami hrupa 
za navedeni tip, ki jih opredelijo 
proizvajalci in so navedene v Dodatku 3 k 
Prilogi I te uredbe. Ustrezajo eni od 
velikosti pnevmatik, načrtovani za vozilo 
kot del originalne opreme. Pnevmatika je 
ali bo na voljo na trgu hkrati z vozilom. 2/ 
Pnevmatike so napolnjene na ustrezen tlak, 
ki ga priporoča proizvajalec za preskusno 
maso vozila. Globina profila pnevmatike je 
vsaj zakonsko določena globina profila.

Or. en

Predlog spremembe 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Predlog uredbe
Priloga II - točka 3.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
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so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil.  
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. 2/ Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatike je vsaj zakonsko določena 
globina profila.

so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. 2/ Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatike je zakonsko določena globina 
profila.

Or. en

Predlog spremembe 108
Toine Manders

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila
pnevmatike je vsaj zakonsko določena 
globina profila.

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za os. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila
pnevmatik mora biti vsaj 80 odstotkov 
polne globine profila.

Or. en
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Obrazložitev

Namen nove preskusne metode je posnemanje realnega mestnega prometa. Globina profila 
pnevmatik in oznaka pnevmatik morata biti takšni, kot se po navadi uporabljata v prometu. Skladno 
s priporočilom komisije UN/ECE mora biti minimalna globina profila 80 % polne globine profila. 
Pri preskusu je treba upoštevati, da tovornjaki uporabljajo različne oznake pnevmatik na sprednjih 
in zadnjih oseh. Poleg tega je obvezni nadzorni postopek za to novo uredbo med letoma 2007 in 
2010 temeljil na pnevmatikah, ki so reprezentativne za os.

Predlog spremembe 109

Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 
Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatike je vsaj zakonsko določena 
globina profila.

3.2.2 Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil. 
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
pnevmatike z največjimi emisijami hrupa 
za navedeni tip, ki jih za vozilo opredelijo 
proizvajalci. Izbere jih proizvajalec vozila 
in so navedene v Dodatku 3 k Prilogi I te 
uredbe. Ustrezajo eni od velikosti 
pnevmatik, načrtovani za vozilo kot del 
originalne opreme. Pnevmatika je ali bo na 
voljo na trgu hkrati z vozilom. Pnevmatike 
so napolnjene na ustrezen tlak, ki ga 
priporoča proizvajalec za preskusno maso 
vozila. Globina profila pnevmatike je vsaj 
zakonsko določena globina profila.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli Uredbe (ES) št. 692/2008. Ta predlog spremembe je oblikovan za zagotavljanje, 
da so vsa vozila v skladu s standardi, in zmanjšuje koristi preskusa za proizvajalce.

Predlog spremembe 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.2 – opomba 2/
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2/ Ker pnevmatike znatno prispevajo k 
celotni zvočni emisiji, so bile upoštevane 
ureditvene določbe v zvezi z zvočnimi 
emisijami, ki jih pnevmatike povzročajo 
med vožnjo po cestišču. Pnevmatike za 
pogonsko os, zimske pnevmatike in 
posebne pnevmatike je treba na zahtevo 
proizvajalca v skladu s Pravilnikom 
UN/ECE št. 117 (UL L 231, 29. 8. 2008, 
str. 19) izključiti iz homologacijskih 
meritev in meritev za preverjanje 
skladnosti proizvodnje.  

2/ Ker pnevmatike znatno prispevajo k 
celotni zvočni emisiji, so bile upoštevane 
ureditvene določbe v zvezi z zvočnimi 
emisijami, ki jih pnevmatike povzročajo 
med vožnjo po cestišču. Pnevmatike za 
pogonsko os, zimske pnevmatike in 
posebne pnevmatike je treba na zahtevo 
proizvajalca v skladu s Pravilnikom 
UN/ECE št. 117 izključiti iz 
homologacijskih meritev in meritev za 
preverjanje skladnosti proizvodnje. 

Or. en

Obrazložitev

Sklic na UL L 231 z dne 29. avgusta 2008 je treba črtati, ker je zastarel.

Predlog spremembe 111

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4 Če je vozilo opremljeno z več kot 
dvokolesnim pogonom, se preskusi pri 
pogonu, ki je namenjen za običajni cestni 
promet.

3.2.4 Če je vozilo opremljeno z več kot 
dvokolesnim pogonom, ga je treba 
preskusiti z največjim številom pogonskih 
koles.

Or. en

Obrazložitev

Če je vozilo opremljeno z več kot dvokolesnim pogonom, in sicer s štirikolesnim pogonom, ga je 
treba preskusiti v načinu za štirikolesni pogon.
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Predlog spremembe 112

Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.4 Če je vozilo opremljeno z več kot 
dvokolesnim pogonom, se preskusi pri 
pogonu, ki je namenjen za običajni cestni 
promet.

3.2.4 Če je vozilo opremljeno z več kot 
dvokolesnim pogonom, ga je treba 
preskusiti z največjim številom pogonskih 
koles.

Or. en

Obrazložitev

Če je vozilo opremljeno z več kot dvokolesnim pogonom, in sicer s štirikolesnim pogonom, ga je 
treba preskusiti v načinu za štirikolesni pogon.

Predlog spremembe 113

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.6a Preskušanje je reprezentativno za 
dejanske emisije hrupa, s popravkom 
mejnih vrednosti za tovornjake za –
1 dB(A), da se upoštevajo ultratihe 

pnevmatike, ki se uporabljajo v preskusu, 
vendar se nikoli ne uporabljajo na cesti.

Or. en

Obrazložitev

Preskus mora biti reprezentativen za dejanske vozne razmere in treba je upoštevati rezultate 
preskusa, na katere je vplivala uporaba tihih pnevmatik.
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Predlog spremembe 114

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

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pot središčnice vozila poteka čim bližje črti 
CC’ med celotnim preskusom, od 
približevanja črti AA’ in vse dokler zadnji 
del vozila ne prečka črte BB’. Če je vozilo 
opremljeno z več kot dvokolesnim 
pogonom, se preskusi pri pogonu, ki je 
namenjen za običajni cestni promet. 

Pot središčnice vozila poteka čim bližje črti 
CC’ med celotnim preskusom, od 
približevanja črti AA’ in vse dokler zadnji 
del vozila ne prečka črte BB’. Če je vozilo 
opremljeno z več kot dvokolesnim 
pogonom, ga je treba preskusiti z 
največjim številom pogonskih koles.

Or. en

Obrazložitev

Če je vozilo opremljeno z več kot dvokolesnim pogonom, in sicer s štirikolesnim pogonom, ga je 
treba preskusiti v načinu za štirikolesni pogon.

Predlog spremembe 115
Anja Weisgerber

Predlog  uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1.4.1. – odstavek 1 – točke a do c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če se z določenim prestavnim 
razmerjem doseže pospešek v območju 
dovoljenega odstopanja ( 5 % od 
referenčnega pospeška awot ref , ki ne 
presega 3,0 m/s2 , se preskus opravi s 
takšnim prestavnim razmerjem. 

(a) če se z določenim prestavnim 
razmerjem doseže pospešek v območju 
dovoljenega odstopanja ( 5 % od 
referenčnega pospeška awot ref , ki ne 
presega 2,0 m/s2 , se preskus opravi s 
takšnim prestavnim razmerjem. 

(b) če se z nobenim od prestavnih razmerij 
ne doseže zahtevanega pospeška, se 
izbereta prestavno razmerje i za pospešek, 
ki je večji od referenčnega pospeška, in 
prestavno razmerje i + 1 za pospešek, ki je 

(b) če se z nobenim od prestavnih razmerij 
ne doseže zahtevanega pospeška, se 
izbereta prestavno razmerje i za pospešek, 
ki je večji od referenčnega pospeška, in 
prestavno razmerje i + 1 za pospešek, ki je 
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manjši od referenčnega pospeška. Če 
vrednost pospeška pri prestavnem razmerju 
i ne presega 3,0 m/s2, se za preskus 
uporabita obe prestavni razmerji. 
Ponderirano razmerje glede na referenčni 
pospešek awot ref  se izračuna z enačbo: k =
(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

manjši od referenčnega pospeška. Če 
vrednost pospeška pri prestavnem razmerju 
i ne presega 2,0 m/s2, se za preskus 
uporabita obe prestavni razmerji. 
Ponderirano razmerje glede na referenčni 
pospešek awot ref  se izračuna z enačbo: k =
(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1)) 

(c) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 3,0 m/s2, se uporabi 
prvo prestavno razmerje, s katerim se 
doseže pospešek pod 3,0 m/s2, razen če 
prestavno razmerje i + 1 zagotovi 
pospešek, manjši od aurban. V tem primeru 
se uporabita prestavi i in i + 1, vključno s 
prestavo i s pospeškom, ki presega 
3,0 m/s2. V drugih primerih se ne uporabi 
nobena druga prestava. Pospešek awot test , 
dosežen med preskusom, se uporabi za 
izračun faktorja delne moči kP namesto 
awot ref .

(c) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 2,0 m/s2, se uporabi 
prvo prestavno razmerje, s katerim se 
doseže pospešek pod 2,0 m/s2, razen če 
prestavno razmerje i + 1 zagotovi 
pospešek, manjši od aurban. V tem primeru 
se uporabita prestavi i in i + 1, vključno s 
prestavo i s pospeškom, ki presega 2,0 
m/s2. V drugih primerih se ne uporabi 
nobena druga prestava. Pospešek awot test , 
dosežen med preskusom, se uporabi za 
izračun faktorja delne moči kP namesto 
awot ref .

Or. de

Obrazložitev

Za simulacijo situacije v pravem mestnem prometu je treba največji pospešek določiti na 2,0 m/s2.

Predlog spremembe 116
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveti, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.2. – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pot središčnice vozila poteka čim bližje črti 
CC’ med celotnim preskusom, od 
približevanja črti AA’ in vse dokler zadnji 
del vozila ne prečka črte BB’. Preskus se 
opravi brez priklopnega vozila ali 
polpriklopnika. Če priklopnega vozila ni 
mogoče enostavno ločiti od vlečnega 
vozila, se priklopnega vozila pri 
ocenjevanju prečkanja črte BB’ ne 

Pot središčnice vozila poteka čim bližje črti 
CC’ med celotnim preskusom, od 
približevanja črti AA’ in vse dokler zadnji 
del vozila ne prečka črte BB’. Preskus se 
opravi brez priklopnega vozila ali 
polpriklopnika. Preskus se opravi brez 
priklopnega vozila ali polpriklopnika. Če 
priklopnega vozila ni mogoče enostavno 
ločiti od vlečnega vozila, se priklopnega 
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upošteva. Če vozilo vključuje opremo, kot 
je mešalnik za beton, kompresor itd., ta 
oprema med preskusom ne deluje. 
Preskusna masa vozila je v skladu s tabelo 
iz točke 3.2.1.

vozila pri ocenjevanju prečkanja črte BB’ 
ne upošteva. Če vozilo vključuje opremo, 
kot je mešalnik za beton, ta oprema med 
preskusom ne deluje. Preskusna masa 
vozila je v skladu s tabelo iz točke 3.2.1.

Or. en

Obrazložitev

Kompresorji se uporabljajo za zračne zavore in so zato bistven del vozila. Zato se hrupa, ki ga 
povzročajo kompresorji, ne sme izključiti iz meritev hrupa, da se zagotovi reprezentativnost meritev 
za dejanske vozne razmere. Zato je treba vključiti kompresorje.

Predlog spremembe 117
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga III – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raven hrupa, izmerjena skladno z 
določbami Priloge II, ne sme presegati 
naslednjih vrednosti:

Raven hrupa, izmerjena skladno z 
določbami Priloge II, ne sme presegati 
naslednjih vrednosti in v nobenih voznih 
razmerah ne sme presegati 90 dB(A) pri 
največji hitrosti 130 km/h v skladu s 
Prilogo VIII:

Or. fr

Obrazložitev

Z Uredbo je treba zagotoviti, da se odpravijo pretirano visoke emisije hrupa pri močnem in blagem 
pospeševanju. Določbe bi morale pristojnim organom omogočiti, da sprejmejo ukrepe, ki imajo 
takojšnji učinek na promet. 

Predlog spremembe 118
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 6 – stolpec 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

št. sedežev ≤ 9 št. sedežev ≤ 9; ≤ 125kW/tono in največ 
1900cc

Or. fr

Obrazložitev

Novi predpisi, ki jih predlaga Evropska komisija, so uresničljivi, vendar samo v daljšem obdobju. 
Potrebni bosta dve dodatni leti, da bi evropskim vozilom omogočili oddajanje hrupa, podobnega 
hrupu, ki ga oddaja električno vozilo.

Predlog spremembe 119
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 6 – stolpec 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

68 70

Or. fr

Obrazložitev

Novi predpisi, ki jih predlaga Evropska komisija, so uresničljivi, vendar samo v daljšem obdobju. 
Potrebni bosta dve dodatni leti, da bi evropskim vozilom omogočili oddajanje hrupa, podobnega 
hrupu, ki ga oddaja električno vozilo. 

Predlog spremembe 120
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 6 –stolpec 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

69 71

Or. fr
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Obrazložitev

Novi predpisi, ki jih predlaga Evropska komisija, so uresničljivi, vendar samo v daljšem obdobju. 
Potrebni bosta dve dodatni leti, da bi evropskim vozilom omogočili oddajanje hrupa, podobnega 
hrupu, ki ga oddaja električno vozilo.

Predlog spremembe 121
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe
Priloga III – vrstica 7 – mejne vrednosti – stolpec 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja moči in mase 
> 150 kW/tono

št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja moči in mase 
> 125 kW/tono in najmanj 1901cc

Or. fr

Obrazložitev

Novi predpisi, ki jih predlaga Evropska komisija, so uresničljivi, vendar samo v daljšem obdobju. 
Potrebni bosta dve dodatni leti, da bi evropskim vozilom omogočili oddajanje hrupa, podobnega 
hrupu, ki ga oddaja električno vozilo.

Predlog spremembe 122
Thomas Ulmer

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III

Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorija vozila Opis kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]
Mejne vrednosti za Mejne vrednosti za Mejne vrednosti za 
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homologacijo novih 
tipov vozil

homologacijo novih 
tipov vozil

registracijo, prodajo in 
začetek uporabe novih 
vozil

Faza 1 velja od 
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev ≤ 9; 
indeks razmerja 
moči in mase 
> 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2
št. sedežev > 9; 
masa < 2 toni 72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev > 9; 
2 toni < masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton; 
nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton; 
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev > 9; 
masa > 5 ton; 
nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev > 9; 
masa > 5 ton; 
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1
2 toni < masa 
< 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton; 
nazivna moč 
motorja < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton; 
75 < nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tone < masa 
< 12 ton; 77 79 75 77 75 77
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nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

N3

masa > 12 ton; 
75 < nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton; 
nazivna moč 
motorja > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno 
opredelitvijo terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k 
Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.
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Predlog spremembe

Mejne vrednosti, kategorija in prehodne določbe za ECE R51.03, 
nove vrste vozil

Faza 1 Faza 2 Faza 3

2 leti
začetku veljavnosti ECE
R51.03 
Mejna vrednost [dB(A)]

4 leta
po fazi 1

Mejna vrednost 
[dB(A)]

6 let
after stage 1

Mejna vrednost 
[dB(A)]

4 leta
po fazi 2

Mejna vrednost 
[dB(A)]

6 let po fazi 2

Mejna vrednost 
[dB(A)]

              indeks razmerja moči in 
mase ≤ 120 kW/t
M1        120 < indeks razmerja 
moči in mase ≤ 160 kW/t
                indeks razmerja moči 
in mase > 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               bruto masa vozila 
≤ 2,5 tone
M2        2,5 tone < bruto masa 
vozila ≤ 3,5 tone
               bruto masa vozila 
> 3,5 tone bruto mase vozila

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

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

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            bruto masa vozila 
≤ 2,5 tone
N1    2,5 tone < bruto masa vozila 
≤ 3,5 tone

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

Terenska vozila „G“ za vse kategorije + 1 dB(A) za fazo 1, globina bredenja 50 cm, zmogljivost vožnje v hrib 30 % kot dodatna zahteva za M1G.
Terenska vozila „G“ za vsa vozila kategorije N3, M3 + 2 dB(A) za fazo 2 in pozneje, vse druge kategorije + dB(A) za fazo 2 in pozneje.
Zaokroževanje in negotovost meritve v skladu z R51.02. 

Or. en

Obrazložitev

Pravilnik R51 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (ECE-R51) je treba spremeniti z izvajanjem nove preskusne metode in dodatnih 
določb o emisijah hrupa (ASEP). Novo preskusno metodo je treba uvesti skupaj z novimi mejnimi vrednostmi. Treba je doseči okoljsko korist s 3-
faznim pristopom mejnih vrednosti. Prehodne določbe upoštevajo potrebo proizvajalcev vozil po preoblikovanju proizvodov v skladu z običajnimi 
produktnimi cikli.
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Predlog spremembe 123
Britta Reimers

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne 
vrednosti za 
homologaci
jo novih 
tipov vozil

Mejne 
vrednosti za 
homologaci
jo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti 
za registracijo, 
prodajo in 
začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja 
od
[2 leti po 
objavi]

Faza 2 velja 
od
[5 let po 
objavi]

Faza 3 velja od
[7 let po objavi]

splošn
o 
vozilo

ter
ens
ko 
voz
ilo 
*

splošn
o 
vozilo

ter
ens
ko 
voz
ilo 
*

splošn
o 
vozilo

terensk
o 
vozilo 
*

M vozila za prevoz potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja moči in mase 
> 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2 št. sedežev > 9; masa < 2 toni 72 72 70 70 70 70

M2
št. sedežev > 9; 2 toni < masa 
< 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2 št. sedežev > 9; 3,5 tone < masa 74 75 72 73 72 73



PE491.113v02-00 24/68 AM\905004SL.doc

SL

< 5 ton;
nazivna moč motorja < 150 kW

M2

št. sedežev > 9; 3,5 tone < masa 
< 5 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
št. sedežev > 9; masa > 5 ton;
nazivna moč motorja < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
št. sedežev > 9; masa > 5 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1 2 toni < masa < 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tone < masa < 12 ton;
nazivna moč motorja < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa < 12 ton;
75 < nazivna moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tone < masa < 12 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;
75 < nazivna moč motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo terenskih 
vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 
**Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

Predlog spremembe Parlamenta
Priloga III

Mejne vrednosti
Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II in zaokrožena na najbližje celo število, ne 
sme presegati naslednjih vrednosti:
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Splošne mejne vrednosti 1) za nove 
tipe vozil v decibelih (A)

Kategorija 
vozila

Opis kategorije vozila

Faza 1, ki začne 
veljati
2 leti po začetku 
veljavnosti

Faza 2, ki 
začne veljati
6 let po 
začetku 
veljavnosti

indeks razmerja moči in mase ≤ 120 kW/t 72 70
120 < indeks razmerja moči in mase 
≤ 150 kW/t

73 71
M1

indeks razmerja moči in mase > 150 kW/t 75 74
bruto masa vozila ≤ 2,5 tone 72 71M2
2,5 tone < bruto masa vozila ≤ 3,5 tone 74 73
bruto masa vozila ≤ 2,5 tone; prostornina 
< 660 ccm; indeks razmerja moči in mase 
(bruto masa vozila) < 35 kW/t

74 73

bruto masa vozila ≤ 2,5 tone 72 71

N1

2,5 tone < bruto masa vozila ≤ 3,5 tone 74 73
Splošne mejne vrednosti 1) za nove 
tipe vozil v decibelih (A)

Kategorija 
vozila

Opis kategorije vozila

Faza 1, ki začne 
veljati
3 leta po začetku 
veljavnosti

Faza 2, ki 
začne veljati
8 let po 
začetku 
veljavnosti

bruto masa vozila > 3,5 tone; nazivna moč 
≤ 135 kW

75 74M2

bruto masa vozila > 3,5 tone; nazivna moč 
> 135 kW

76 75

nazivna moč ≤ 135 kW 76 75M3 2)

135 < nazivna moč ≤ 250 kW 79 78
M3 2) nazivna moč > 250 kW 80 79

nazivna moč ≤ 135 kW 78 76N2
nazivna moč > 135 kW 79 78
nazivna moč ≤ 135 kW 79 78
135 < nazivna moč ≤ 250 kW 81 80

N3

nazivna moč > 250 kW 82 81
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* Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vozila kategorije M1/N1 in 
M2 < 3,5 tone 2 leti.

1) Mejne vrednosti se povečajo za +2 dB pri vozilih kategorije M3 in N3 oziroma +1 dB pri vseh 
drugih vozilih, če vozila ustrezajo upoštevni opredelitvi za terenska vozila iz točke 4 oddelka A 
Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES.

2) Pri vozilih kategorije M2 ali M3 se mejne vrednosti povečajo za +2 dB, če so vozila opremljena 
z motorjem s prisilnim vžigom z nazivno vrtilno frekvenco motorja nad 3 500 vrt/min.

Or. en

Obrazložitev

Ker ima evropska uredba o hrupu vozil neposreden vpliv na svetovno veljaven Pravilnik R51 
Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE), je treba upoštevati mejne vrednosti, 
kategorije vozil in časovna obdobja, ki so v skladu s tehnologijami na vseh trgih, ki se uporabljajo 
in se bodo uporabljale za Pravilnik ECE R51. To bo preprečilo neusklajenost trgov in 
proizvajalcem omogočilo lahek dostop do svetovnega trga.

Predlog spremembe 124
Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorij
a vozila

Opis kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 

tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 

tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo 
in začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja od 
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1
št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja 71 71 69 69 69 69
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moči in mase 
> 150 kW/tono

M2
št. sedežev > 9; 
masa < 2 toni 72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev > 9; 
2 toni < masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton;
nazivna moč 
motorja < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton;
nazivna moč 
motorja > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev > 9; 
masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev > 9; 
masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1
2 toni < masa 
< 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
75 < nazivna moč 
motorja < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;
75 < nazivna moč 
motorja < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč 80 82 78 80 78 80
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motorja > 150 kW
* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo terenskih vozil iz 

točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 
** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja odobrena 

masa > 2 toni.

Predlog spremembe

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategor
ija 

vozila

Opis 
kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A) 
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vrednosti 

za 
homologac
ijo novih 

tipov 
vozil*****

Faza 1 velja od 
[2 leti po objavi] 
********

Faza 2 velja od 
[6 let po objavi] 
********

Faza 3 velja od 
[10 let po objavi]

Faza 4 
velja od 
[14 let po 
objavi]***
***

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo***

Vozila za 
prevoz 
potnikov in 
blaga
*******

M1

št. sedežev 
< 9; indeks 
razmerja moči 
in mase 
< 120 kW/ton
o 

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

M1

št. sedežev 
≤ 9; 120 
kW/tono <

73 74 72 73 71 72 68



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

SL

indeks 
razmerja moči 
in mase < 160 
kW/tono

M1

št. sedežev 
≤ 9;
indeks 
razmerja 
moči in mase 
> 160 kW/ton
o

75 76 74 75 73 74 70

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
< 2,5 tone; 
nazivna moč 
motorja 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
< 2,5 tone; 
nazivna moč 
motorja 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

št. sedežev 
> 9; 2,5 tone
< masa 
< 3,5 tone

74 75 72 73 71 72 70

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
> 3,5 tone

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tone < 
masa 
< 3,5 tone

73 74 73 74 72 73 69

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vrednosti 

za 
homologac
ijo novih 

tipov 
vozil*****

Faza 1 velja od 
[3 leta po objavi]

Faza 2 velja od 
[8 let po objavi]

Faza 3 velja od
[12 let po objavi]

Faza 4 
velja od 

[16 let po 
objavi]***

***
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splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo***

M3 

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;
100 kW < 
nazivna moč 
motorja 
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;
180 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton; 
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton;
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton;
150 < nazivna 
moč motorja

78 79 77 78 77 78 74

N3
masa 
> 12 ton; 76 77 75 76 75 76 72
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nazivna moč 
motorja 
< 100 kW

N3

masa 
> 12 ton;
100 < nazivna 
moč motorja
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa 
> 12 ton; 
150 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa 
> 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES.

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

*** Splošne mejne vrednosti za terenska vozila se povečajo za + 1 dB(A)
**** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 2 leti po začetku veljavnosti ustrezne 

faze.
***** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 3 leta po začetku veljavnosti ustrezne 

faze.
****** Ko se uvede faza 3, Komisija izvede podrobno študijo, da oceni fazo 4 glede tehnične 

izvedljivosti mejnih vrednosti hrupa. Če je ocena pozitivna, se faza 4 uporablja štiri leta 
po objavi študije Komisije.

******* Vozila za posebne namene M1:
Za vozila, dostopna invalidskim vozičkom (kot so opredeljena v odstavku 5.5 Priloge II k 
Direktivi 2007/46/ES) in neprebojna vozila (kot so opredeljena v odstavku 5.2 Dela A 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES), so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez 
nadaljnjih preskusov, če se ohranijo vse originalne naprave za nadzor emisij, vključno s 
filtrom za delce (če je na voljo).  Če je potreben nov preskus, se dovolita dodatna 2 dB(A) 
nad veljavno mejno vrednostjo.

******** Za vozila, izdelana v majhnih serijah v skladu z oddelkom 1 dela A Priloge XII k 
Direktivi 2007/46/ES, se datum, ki velja za fazo 1 in fazo 2, premakne za dve leti.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Priloga III

Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila Mejne vrednosti, izražene v dB(A) [(decibelih (A)]

Mejne 
vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov 
vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo in 
začetek uporabe novih 
vozil

Faza 1 velja od 
[2 leti po 
objavi]

Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

teren
sko 
vozil
o *

splošno 
vozilo

terens
ko 
vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev ≤ 9;

indeks razmerja moči in 
mase > 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2
št. sedežev > 9; masa
< 2 toni 72 72 70 70 70 70
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M2
št. sedežev > 9; 2 toni <
masa < 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev > 9; 3,5 tone 
< masa < 5 ton;

nazivna moč motorja 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev > 9; 3,5 tone 
< masa < 5 ton;

nazivna moč motorja 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton;

nazivna moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton;
nazivna moč motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69
N1 2 toni < masa < 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;

nazivna moč motorja 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
75 < nazivna moč 
motorja < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;

nazivna moč motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;
75 < nazivna moč 
motorja < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 

80 82 78 80 78 80
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> 150 kW

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

Predlog spremembe
Priloga III

Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila Mejne vrednosti, izražene v dB(A) [(decibelih (A)]

Mejne 
vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil

Mejne 
vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov
vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo in 
začetek uporabe novih 
vozil

Faza 1 velja od
[1 leto po 
objavi]

Faza 2 velja 
od
[6 let po 
objavi]

Faza 3 velja od
[8 let po objavi]

splošno 
vozilo

terens
ko 
vozil
o

splošn
o 
vozilo

teren
sko 
vozil
o

splošn
o 
vozilo

terensko vozilo

M vozila za prevoz potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9; ≤ 
125 kW/tono 72 74**

* 70 73**
* 70 73***

M1

št. sedežev ≤ 9; 
125 kW/tono < 
indeks razmerja moči in 
mase ≤ 150 kW/tono

73 75**
* 71 74**

* 71 74***

M1 št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja moči in 

75 74 74
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mase > 150 kW/tono

M1

št. sedežev ≤ 4, vključno z 
voznikovim; indeks 
razmerja moči in mase 
> 200 kW/tono; točka R 
voznikovega sedeža 
< 450 mm nad tlemi 

77 / 76 / 76 /

M2 št. sedežev > 9; masa 
≤ 2,5 tone 72 72 70 70 70 70

M2 št. sedežev > 9; 2,5 tone < 
masa ≤ 3,5 tone 74 75 72 73 72 73

M2
št. sedežev > 9; 3,5 tone < 
masa ≤ 5 ton; nazivna moč 
motorja < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2
št. sedežev > 9; 3,5 tone < 
masa ≤ 5 ton; nazivna moč 
motorja ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton; nazivna moč 
motorja ≤ 180 kW

76 77 75 76 75 76

M3
št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton; 180 kW < nazivna 
moč motorja ≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton; nazivna moč 
motorja > 250 kW

80 81 79 80 79 80

N vozila za prevoz blaga

N1 masa ≤ 2,5 tone 72 74 70 72 70 72

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

N2
3,5 tone < masa ≤ 12 ton;
nazivna moč motorja 
< 150 kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 tone < masa ≤ 12 ton;
nazivna moč motorja 
≥ 150 kW

78 79 77 78 77 78

N3 masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 

79 80 78 79 78 79
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≤ 180 kW

N3
masa > 12 ton;
180 < nazivna moč 
motorja ≤ 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 
> 250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Za vozila kategorije M1, če ustrezajo zadevni opredelitvi za terenska vozila iz točke 4 
oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES in če poleg tega omogočajo globino 
bredenja nad 500 mm in zmogljivost vožnje v hrib pod kotom 35°.

Opomba Mejne vrednosti za N3 le, če je dovoljena uporaba „običajnih pnevmatik“ za preskus.

Or: en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 126
Holger Krahmer
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Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:

Kategor
ija 
vozila

Opis kategorije 
vozila

Mejne vrednosti, izražene v dB(A) [decibelih(A)]

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, 
prodajo in začetek 
uporabe novih vozil

Faza 1 velja od
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od [5 let 
po objavi]

Faza 3 velja od
[7 let po objavi]

sploš
no 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 
*

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev < 9;
indeks razmerja 
moči in mase 
> 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2
št. sedežev > 9; 
masa < 2 toni 72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev > 9; 
2 toni < masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev > 9;
3,5 tone < masa 
< 5 ton;
nazivna moč 
motorja 

74 75 72 73 72 73
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< 150 kW

M2
vozila za prevoz 
potnikov 76 78 74 76 74 76

M3 št. sedežev < 9 75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev < 9;
indeks razmerja 
moči in mase 
> 150 kW/tono

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1
2 toni < masa 
< 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES.

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.
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Predlog spremembe

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II in zaokrožena na naslednje celo 
število, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Splošne mejne vrednosti 1) za nove tipe vozil, izražene v 
decibelih (A)

Kat
ego
rija

Opis kategorije vozila Faza 1 velja od
[2 leti po začetku 
veljavnosti]

Faza 2 velja od
[6 let po začetku 
veljavnosti]

Faza 3*** velja od
[10 let po začetku 
veljavnost**]

indeks razmerja moči in 
mase 
(PMR)< 120 kW/tono

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72

najvišja odobrena masa < 
2,5 t; nazivna moč < 75 
kW/t

71 70 69

M2

najvišja odobrena masa < 
2,5 t; nazivna moč > 75 
kW/t

72 71 70

2,5 t < najvišja odobrena 
masa  < 3,5 t;

74 73 71

N1 najvišja odobrena masa < 
2,5 t

72 71 69

2,5 t < najvišja odobrena 
masa < 3,5 t;

74 73 70

Splošne mejne vrednosti 1) za nove tipe vozil v decibelih 
(A)

Kat
ego
rija 
voz

Opis kategorije vozila Faza 1, ki začne 
veljati 3 let po 
začetku veljavnosti

Faza 2, ki 
začne veljati 8 
let po začetku 
veljavnosti

Faza 3*** , ki 
začne veljati 12 
let po začetku 
veljavnosti**
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ila

M2
bruto masa vozila > 3,5 t;
nazivna moč < 150 kW

76 74 72

bruto masa vozila > 3,5 t;
nazivna moč < 150 kW

77 75 73

M3 nazivna moč < 100 kW 74 73 71

100 < nazivna moč < 
150 kW

76 75 73

150 < nazivna moč < 
250 kW

79 78 76

nazivna moč < 250 kW 80 79 78

nazivna moč < 75 kW 76 75 73

N2 75 < nazivna moč < 
150 kW

77 76 74

nazivna moč < 150 kW 78 77 75

nazivna moč < 100 kW 76 75 73

N3 100 < nazivna moč < 
150 kW

79 78 76

150 < nazivna moč < 
250 kW

81 80 78

nazivna moč < 250 kW 82 81 80

* Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil kategorije M1/N1 in 
M2 < 3.5 t je 2 leti.

** Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vse kategorije 
vozil 3 leta.

*** Komisija takoj po uveljavitvi prejšnje faze izvede študijo, s katero potrdi izvedljivost 
navedene faze. V primeru pozitivne ocene začne ta faza veljati 4 leta po objavi 
povezane študije.

1) Mejne vrednosti se povečajo za +2dB pri vozilih kategorije M3 in N3 oziroma +1 dB 
pri vseh drugih vozilih, če vozila ustrezajo upoštevnim opredelitvam za terenska 
vozila iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES.  

2) Pri vozilih razreda M1 se mejne vrednosti povečajo za +1 dB, če so vozila 
opremljena s pnevmatikami razreda C1D ali C1E skladno z opredelitvijo iz dela C 
Priloge II k Uredbi (ES) št. 661/2009. 
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Or. de

Obrazložitev

Um ein angemessenes Gleichgewicht zu gewährleisten zwischen der Notwendigkeit, die 
Entwicklungszyklen in der Industrie und die Rechtssicherheit aufrechtzuerhalten  und den 
notwendigen Gesundheitsschutz zu erreichen, wurden die Phasen angepasst.  Insbesondere in 
Phase 3 werden ehrgeizige Ziele gesetzt. Außerdem sind die Fahrzeugklassen den jüngsten 
technischen Standards angepasst worden. Eine weitere Differenzierung dieser Fahrzeugklassen 
ermöglicht es, realistischere Geräuschgrenzwerte festzusetzen. Die Zeiträume sind mit typischen 
Produktionszyklen kompatibel und sind für leichte und schwere  Nutzfahrzeuge unterschiedlich.

Predlog spremembe 127

Sabine Wils

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:

Kategor
ija 
vozila

Opis 
kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)

[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo 
in začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja od 

[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 

[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 

[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensk
o 
vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 
vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

M
vozila za 
prevoz 
potnikov
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M1 št. sedežev ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev 
≤ 9;
indeks 
razmerja moči 
in mase 
> 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
< 2 toni

72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev 
> 9; 2 toni < 
masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone < 
masa < 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone < 
masa < 5 ton;

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;

nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za 
prevoz blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69
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N1
2 toni < masa 
< 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < 
masa < 12 ton;

nazivna moč 
motorja 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa < 12 ton;
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < 
masa < 12 ton;

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;

75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

_________

Predlog spremembe Parlamenta

Priloga III
Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih 
vrednosti:

Kate
gorij

Opis kategorije 
vozila Mejne vrednosti,
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a 
vozil
a

izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne 
vrednosti 
za 
homologa
cijo novih 
tipov vozil

Mejne 
vrednosti za 
registracijo, 
prodajo in 
začetek 
uporabe 
novih vozil

Mejne 
vrednosti za 
homologacij
o novih 
tipov vozil

Mejne 
vrednosti 
za 
registracij
o, prodajo 
in začetek 
uporabe 
novih 
vozil

Faza 1 velja od 
[1 leto po objavi]

Faza 2 velj
a od 

[2 leti po 
objavi]

Faza 3 velja 
od 

[4 leta po 
objavi]

Faza 4 velja 
od 

[6 let po 
objavi]

Faza 5 velj
a od 

[8 let po 
objavi]

splošno vozilo splošno 
vozilo

splošno 
vozilo

splošno 
vozilo

splošno 
vozilo

M vozila za prevoz 
potnikov

M1**

št. sedežev ≤ 9;

indeks razmerja 
moči in mase 
< 150 kW/tono

70 68 68 66 66

M1**

št. sedežev ≤ 9

indeks razmerja 
moči in mase 
> 150 kW/tono

71 69 69 67 67

M2

št. sedežev > 9

največja masa 
< 2,5 tone

72 70 70 68 68

M2

št. sedežev > 9
2,5 tone < 
največja masa 
< 3,5 tone

73 71 71 69 69

M2

št. sedežev > 9
3,5 tone < 
največja masa 
< 5 ton 

74 72 72 70 70

M3 št. sedežev > 9 75 73 73 71 71



AM\905004SL.doc 45/68 PE491.113v02-00

SL

največja masa 
> 5 ton

nazivna moč 
motorja < 250 kW

M3

št. sedežev > 9
največja masa 
> 5 ton
nazivna moč 
motorja > 250 kW

77 75 75 73 73

N vozila za prevoz 
blaga

N1**
največja masa 
< 2,5 tone 71 69 69 67 67

N1**

2,5 tone < 
največja masa 
< 3,5 tone

72 70 70 68 68

N2

3,5 tone < 
največja masa 
< 12 ton

nazivna moč 
motorja < 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton

nazivna moč 
motorja > 150 kW

77 75 75 73 73

N3

največja masa 
> 12 ton

nazivna moč 
motorja < 250 kW

76 74 74 72 72

N3**

*

največja masa 
> 12 ton

nazivna moč 
motorja > 250 kW

78 76 76 74 74

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 in N1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.
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*** Vse mejne vrednosti za vozila N3 so bile zmanjšane za 1 dB(A), da se upošteva 
sprememba navodil za pnevmatike v preskusni metodi B. 

**** Vse mejne vrednosti za terenska vozila se zmanjšajo za 1 dB(A).

Or. en

Predlog spremembe 128
Toine Manders, Satu Hassi

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III

Kategor
ija 
vozila

Opis 
kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)

[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti 
za registracijo, 
prodajo in 
začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja od 
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terens
ko 
vozilo 
*

M
vozila za 
prevoz 
potnikov

M1
št. sedežev 
< 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev 
< 9; 

indeks 
razmerja 

71 71 69 69 69 69
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moči in mase 
> 150 kW/to
no

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
< 2 toni

72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev 
> 9; 2 toni < 
masa 
< 3,5 tone 

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone 
< masa 
< 5 ton 

nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone 
< masa 
< 5 ton 
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton 

nazivna moč
motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton 

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N vozila za 
prevoz blaga

N1
masa 
< 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1
2 toni < 
masa 

72 73 70 71 70 71



PE491.113v02-00 48/68 AM\905004SL.doc

SL

< 3,5 tone

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton; 

nazivna moč 
motorja 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton; 

75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton; 

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa 
> 12 ton; 
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa 
> 12 ton; 
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.

Katego
rija 

Opis kategorije vozila Mejne vrednosti,

Predlogi sprememb Parlamenta
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vozila izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih tipov vozil

Faza 1 velja od 

[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 

[5 let po objavi]

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9; 68 67

M1

št. sedežev ≤ 9;
indeks razmerja moči 
in mase > 150 kW/tono

71 69

M2
št. sedežev > 9; masa 
< 3,5 tone 73 71

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton;

nazivna moč motorja 
< 150 kW

74 72

M2

št. sedežev > 9; 
3,5 tone < masa 
< 5 ton;
nazivna moč motorja 
> 150 kW

76 74

M3

št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton;
nazivna moč motorja 
< 150 kW

75 73

M3

št. sedežev > 9; masa 
> 5 ton;

nazivna moč motorja 
> 150 kW

77 75

N vozila za prevoz blaga

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

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;

nazivna moč motorja 
< 150 kW

75 73

N2

3,5 tone < masa 
< 12 ton;

nazivna moč motorja 
> 150 kW

77 75

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 
< 150 kW

77 75

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 
> 150 kW

79 77

* Za vsa vozila se mejne vrednosti povečajo za 1 dB(A), če je vozilo v skladu z 
zadevno opredelitvijo terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k 
Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vse kategorije 
vozil 2 leti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveti

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III

Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategor
ija 
vozila

Opis 
kategorije 
vozila

Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)

[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo in 
začetek uporabe novih vozil

Faza 1 velja od 
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensk
o 

splošno 
vozilo

terensk
o 

splošno 
vozilo

terensko vozilo 
*
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vozilo 
*

vozilo 
*

M
vozila za
prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

št. sedežev 
≤ 9; 

indeks 
razmerja moči 
in mase 
> 150 kW/tono

71 71 69 69 69 69

M2

št. sedežev 
> 9; masa 
< 2 toni

72 72 70 70 70 70

M2

št. sedežev 
> 9; 2 toni < 
masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone < 
masa < 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

št. sedežev 
> 9; 3,5 tone <
masa < 5 ton;

nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

št. sedežev 
> 9; masa 
> 5 ton;
nazivna moč 

77 79 75 77 75 77
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motorja 
> 150 kW

N vozila za 
prevoz blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

N1
2 toni < masa 
< 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < 
masa 
< 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa < 12 ton;

75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < 
masa < 12 ton;
nazivna moč 
motorja
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 ton;
75 < nazivna 
moč motorja 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.
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Predlogi sprememb Parlamenta

Priloga III

Mejne vrednosti

Raven hrupa, izmerjena skladno z določbami Priloge II, ne sme presegati naslednjih vrednosti:

Kategor
ija 
vozila

Opis kategorije vozila

Mejne vrednosti,

izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za registracijo, 
prodajo in začetek 
uporabe novih 
vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo 
in začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja od 
[1 leto po objavi]

Faza 2 velja od 
[3 leta po objavi]

Faza 3 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 4 velja od 
[8 let po objavi]

Faza 5 velja od 
[10 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošn
o 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošn
o 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

M vozila za prevoz potnikov

M1

št. sedežev ≤ 9

indeks razmerja moči in mase 
< 150 kW/tono

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

M1 št. sedežev ≤ 9 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**
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indeks razmerja moči in mase 
> 150 kW/tono

M2
št. sedežev > 9

največja masa < 2,5 tone
72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

št. sedežev > 9
2,5 tone < največja masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
št. sedežev > 9

3,5 tone < največja masa < 5 ton 
74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

št. sedežev > 9

največja masa > 5 ton
nazivna moč motorja < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

št. sedežev > 9
največja masa > 5 ton

nazivna moč motorja > 250 kW
77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Katego
rija 
vozila

Opis kategorije vozila
Mejne vrednosti,
izražene v dB(A)
[(decibelih (A)]

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 
tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za registracijo, 
prodajo in 
začetek uporabe 
novih vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo 
in začetek uporabe 
novih vozil

Faza 1 velja od 
[1 leto po objavi]

Faza 2 velja od 
[3 leta po objavi]

Faza 3 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 4 velja od 
[8 let po objavi]

Faza 5 velja od 
[10 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošn
o 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošn
o 
vozilo

terensko 
vozilo *

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

N vozila za prevoz blaga

N1 največja masa < 2,5 tone 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 tone < največja masa
< 3,5 tone 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2
3,5 tone < največja masa < 12 ton 
nazivna moč motorja < 150 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3,5 tone < masa < 12 ton 
nazivna moč motorja > 150 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3 največja masa > 12 ton 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74
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nazivna moč motorja < 250 kW

N3***
največja masa > 12 ton 
nazivna moč motorja > 250 kW

79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo terenskih vozil iz 
točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 in N1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja odobrena 
masa > 2 toni.

*** Vse mejne vrednosti za vozila N3 so bile zmanjšane za 1 dB(A), da se upošteva sprememba navodil 
za pnevmatike v preskusni metodi B. 

Or. en
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Predlog spremembe 130
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Priloga III, opomba k tabeli (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raven hrupa, izmerjena v skladu s 
Prilogo VIII, pri največji hitrosti 130 
km/h ne glede na vozne razmere ne sme 
presegati 90 dB(A).

Or. de

Obrazložitev

Ta uredba mora zagotoviti, da se ekstremne emisije hrupa motornih vozil izključijo. 

Predlog spremembe 131

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

Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – pod tabelo (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

in v skladu s Prilogo VIII ne presegajo 
90 dB(A) v katerih koli voznih razmerah 
pod najvišjo hitrostjo 130 km/h. 

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se v uredbi zagotovi, da so izključene ekstremne emisije hrupa pri široko ali delno 
odprti dušilni loputi. Določbe morajo omogočati, da lahko ustrezni organi te določbe v prometu 
izvršujejo preprosto.

Predlog spremembe 132

Sabine Wils
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Predlog uredbe
Priloga III – točka 1 – pod tabelo (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

in v skladu s Prilogo VIII ne presegajo 
87 dB(A) v katerih koli voznih razmerah 
pod najvišjo hitrostjo 130 km/h. 

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da uredba zagotavlja, da so izključene ekstremne emisije hrupa pri široko ali delno 
odprti dušilni loputi. Določbe morajo omogočati, da lahko ustrezni organi preprosto izvršujejo te 
določbe v prometu. 

Predlog spremembe 133
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 3.2.2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.2 morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve:

Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.1.4 je treba 
upoštevati naslednja priporočila, ki se 
štejejo za zahteve za novozgrajene 
preskusne proge:

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije uvaja spremembo specifikacije za gradnjo preskusnega poligona. Kar je bilo do 
zdaj priporočilo, bi postalo obvezno. V skladu s to spremembo bi vsaka preskusna proga, ki se zdaj 
uporablja v Evropi, postala predmet ponovne certifikacije, kot če bi bila na novo zgrajena.

Predlog spremembe 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 3.2.2 – odstavek 2 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.2 morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve:

Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.1.4 je treba 
upoštevati naslednja priporočila:

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 3.2.2 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.2 morajo biti 
izpolnjene naslednje zahteve:

Poleg zahtev iz točk 1 do 3.2.1.4 morajo 
biti izpolnjene naslednje zahteve standarda 
ISO 10844:2011 ali mora biti zagotovljen 
sklic na standard ISO 10844:1994 za 
petletno prehodno obdobje:

Or. en

Obrazložitev

Ta zahteva mora biti v skladu z odstavkom 1 Priloge VII te uredbe in delu Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo (UN/ECE). Zahteve iz tega odstavka od točk (a) do (g) so vzete iz 
standarda ISO 10844:2011. Vendar ta standard še ni vključen v noben pravilnik komisije UN/ECE. 
Zato je treba vključiti tudi sklic na prejšnjo različico standarda ISO 10844:1994 za petletno 
prehodno obdobje, da se komisiji UN/ECE omogoči spremembo lastnih pravilnikov, preskusnim 
objektom pa uvedbo sprememb, ki jih zahteva različica tega standarda iz leta 2011.
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Predlog spremembe 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 2 – opomba 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1/ ISO 10844:1994. 1/ Prvih pet let po začetku veljavnosti te 
uredbe lahko proizvajalci uporabljajo 
preskusne proge, certificirane v skladu s 
standardom ISO 10844:1994 ali 
standardom ISO 10844:2011. Po tem 
datumu proizvajalci uporabljajo le 
preskusne proge, ki so v skladu s 
standardom ISO 10844:2011.

Or. en

Obrazložitev

Standard ISO 10844:1994 je bil marca 2011 posodobljen v novi standard ISO 10844:2011. Vendar 
novo besedilo še ni bilo uvedeno v vse pravilnike UN/ECE v zvezi s preskusnimi objekti za vozila in 
pnevmatike. Zato je treba določiti prehodno obdobje med obema standardoma, da se proizvajalcem 
omogoči popolna obnova preskusne proge, če je ta potrebna, komisiji UN/ECE pa uvedba sklica na 
novi standard v njenih pravilnikih.

Predlog spremembe 137

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

Predlog uredbe
Priloga VII – točka 4.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.3 Za namen tega standarda se globina 
strukture meri na najmanj 10 mestih, 
enakomerno razporejenih vzdolž kolesnic 
na preskusni poti, povprečna vrednost pa se 
primerja s predpisano najmanjšo globino 
strukture. Za opis postopka glej standard 
ISO 10844:1994.

4.3 Za namen tega standarda se globina 
strukture meri na najmanj 10 mestih, 
enakomerno razporejenih vzdolž kolesnic 
na preskusni poti, povprečna vrednost pa se 
primerja s predpisano najmanjšo globino 
strukture. Za opis postopka glej standard 
ISO 10844:2011.

Or. en
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Obrazložitev

Uredba mora biti v skladu z veljavnimi standardi ISO. 

Predlog spremembe 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 2.3 – vrstica 4 'Pospešek vozila'

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pospešek vozila awot ASEP: awot 
≤ 5,0 m/s2

Pospešek vozila awot ASEP: awot 
≤ 4,0 m/s2

Or. en

Obrazložitev

Pospešek, ki se zahteva v preskusu ASEP, kot je določen v predlogu Komisije, ni reprezentativen za 
vozne razmere v mestu. Poleg tega preskus postane vse bolj zapleten in ga je težko dosledno 
ponavljati pri večjih pospeških. Podatkovni niz, uporabljen za preskus ASEP, ne izhaja iz podatkov 
metode B. Dejansko metoda B in preskus ASEP nista povezana, zato spremembe metode B ni treba 
upoštevati v preskusu ASEP. Poleg tega ni bila opravljena popolna ocena učinka za upoštevanje 
spremembe s 4,0 na 5,0 m/s2.

Predlog spremembe 139
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan 

Predlog uredbe
Priloga VIII – odstavek 2.4 – odstavek 3 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da bo preskus ASEP reprezentativen in 
ponovljiv (za homologacijski organ), se 
vozila preskušajo na podlagi 
proizvajalčeve kalibracije menjalnika.

Or. en

Obrazložitev

Preskušanje na podlagi proizvajalčeve kalibracije menjalnika je nujno iz naslednjih razlogov: ker 
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se menjalnik uporablja zunaj njegovih „običajnih“ parametrov, je potrebna kalibracija za 
„blokiranje“ izbranih prestav med preskusom ASEP. V zvezi s tem ni posebne kalibracije za 
serijske avtomobile, zato skladnosti proizvodnje ni mogoče doseči. Nelinearni pospeški: blokiranje 
menjalnika v visoki prestavi in močan pospešek iz nizkih vrtljajev lahko povzroči nenadno 
nestabilnost motornih vrtljajev. Razlog je zdrs pretvornika vrtilnega momenta pri nizki motornih 
vrtljajih.

Predlog spremembe 140
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Priloga VIII – točka 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če izmerjena raven hrupa na točki preseže 
omejitev, se na isti točki izvedeta še dve 
meritvi, da se preveri negotovost meritve. 
Vozilo je še vedno v skladu s posebnimi 
določbami za emisije hrupa, če povprečje 
treh veljavnih meritev na tej določeni točki 
izpolnjuje zahtevo.

Če izmerjena raven hrupa na točki preseže 
omejitev, se na isti točki izvedeta še dve 
meritvi, da se preveri negotovost meritve. 
Vozilo je še vedno v skladu s posebnimi 
določbami za emisije hrupa, če povprečje 
treh veljavnih meritev na tej določeni točki 
izpolnjuje zahtevo. Vozilo v nobeni vozni 
situaciji ne sme preseči 90 dB(A).

Or. de

Begründung

Ta uredba mora zagotoviti, da se ekstremne emisije hrupa motornih vozil izključijo.

Predlog spremembe 141
Holger Krahmer

Predlog uredbe
Priloga IX

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga IX

Ukrepi za zagotavljanje slišnosti hibridnih in električnih vozil
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Ta priloga obravnava sistem vozila za zvočno opozarjanje (Acoustic Vehicle Alerting 
System – AVAS) za hibridna električna in samo električna cestna vozila (HEV in EV).

A Sistem vozila za zvočno opozarjanje

1. Opredelitev pojmov

Sistem vozila za zvočno opozarjanje (AVAS) je naprava, ki oddaja zvočni signal 
ter je namenjena opozarjanju pešcev in ranljivih udeležencev v prometu.

2. Zmogljivost sistema

Če je na vozilo nameščen sistem AVAS, mora izpolnjevati zahteve, navedene v 
nadaljevanju.

3. Pogoji delovanja

(a) Način oddajanja zvočnega signala

Sistem AVAS samodejno oddaja zvočni signal v najnižjem razponu hitrosti vozila 
od zagona vozila do hitrosti približno 20 km/h in med vzvratno vožnjo, če je to 

primerno za zadevno kategorijo vozila. Če ima vozilo motor z notranjim 
izgorevanjem, ki deluje v prej navedenem razponu hitrosti vozila, ni potrebno, da 

sistem AVAS oddaja zvočni signal.
Za vozila, ki imajo vzvratno zvočno opozorilno napravo, ni potrebno, da sistem 

AVAS med vzvratno vožnjo oddaja zvočni signal.

(b) Stikalo za začasno prenehanje delovanja

Sistem AVAS ima lahko stikalo, ki začasno prekine njegovo delovanje („stikalo 
za začasno prenehanje delovanja“).

Če je vgrajeno stikalo za začasno prenehanje delovanja, mora biti vozilo 
opremljeno tudi z napravo, ki vozniku na vozniškem sedežu kaže stanje začasne 

ustavitve delovanja naprave, ki opozarja na približevanje vozila.
Sistem AVAS mora biti po ustavitvi s stikalom za začasno prenehanje delovanja 

sposoben ponovno vzpostaviti delovanje.
Če je stikalo za začasno prekinitev delovanja nameščeno v vozilo, mora biti 

nameščeno tako, da ga voznik zlahka najde in z njim upravlja.

(c) Zmanjševanje jakosti zvočnega signala

Jakost zvočnega signala sistema AVAS se med obdobji delovanja vozila lahko 
zmanjša.

4. Vrsta in jakost zvočnega signala

(a) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora biti neprekinjen zvočni signal, ki 
pešcem in ranljivim udeležencem v cestnem prometu zagotavlja informacije o 

delovanju vozila.
Naslednje vrste zvočnega signala in tem podobne vrste zvočnega signala niso 

sprejemljive:
(i) sirena, hupa, zvonjenje in zvočni signali, ki jih oddajajo intervencijska 
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vozila;
(ii) alarmni signali, npr. za požar, tatvino, ogenj;

(iii) prekinjajoč zvočni signal.
Izogibati se je treba naslednjim ali podobnim vrstam zvočnega signala:

(iv) melodičnim zvokom, zvokom živali in žuželk;
(v) zvokom, ki ovirajo pravilno identifikacijo vozila in/ali njegovega 

delovanja (npr. pospeševanje, zmanjševanje hitrosti itd.).

(b) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora jasno nakazovati obnašanje 
vozila, na primer, s pomočjo samodejnega nihanja jakosti zvočnega signala ali 

značilnosti sinhronizacije s hitrostjo vozila

(c) Jakost zvočnega signala, ki ga oddaja sistem AVAS, ne sme presegati približne 
jakosti hrupa podobnega vozila iste kategorije, ki ima motor z notranjim 

izgorevanjem in deluje pod enakimi pogoji.
Okoljski vidiki:

Pri razvoju sistema AVAS je treba upoštevati vpliv hrupa na celotno skupnost.

Predlog spremembe Parlamenta

črtano

Or. de

Obrazložitev
Minimalne zahteve potrebujejo najprej študijo o presoji vpliva in pridobivanje dodatnih izkušenj, 
preden se pravila sprejmejo. Ta morajo biti potem obvezujoča in ne neobvezna. Poleg tega se 
nanašajo na prometno varnost in zato ne spadajo v okoljsko zakonodajo. 

Predlog spremembe 142
Karl-Heinz Florenz

Predlog uredbe
Priloga IX – točka 4
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Predlog spremembe

Besedilo, ki ga predlaga Komisija
Priloga IX

4. Vrsta in jakost zvočnega signala
(a) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora biti neprekinjen zvočni signal, ki 

pešcem in ranljivim udeležencem v cestnem prometu zagotavlja informacije o 
delovanju vozila.
Naslednje vrste zvočnega signala in tem podobne vrste zvočnega signala niso 
sprejemljive:

(i) sirena, hupa, zvonjenje in zvočni signali, ki jih oddajajo intervencijska 
vozila;

(ii) alarmni signali, npr. za požar, tatvino, ogenj;
(iii) prekinjajoč zvočni signal.

Izogibati se je treba naslednjim ali podobnim vrstam zvočnega signala:
(iv) melodičnim zvokom, zvokom živali in žuželk;
(v) zvokom, ki ovirajo pravilno identifikacijo vozila in/ali njegovega 

delovanja (npr. pospeševanje, zmanjševanje hitrosti itd.).
(b) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora jasno nakazovati obnašanje vozila, na 

primer, s pomočjo samodejnega nihanja jakosti zvočnega signala ali značilnosti 
sinhronizacije s hitrostjo vozila

(c) Jakost zvočnega signala, ki ga oddaja sistem AVAS, ne sme presegati približne 
jakosti hrupa podobnega vozila iste kategorije, ki ima motor z notranjim 
izgorevanjem in deluje pod enakimi pogoji.
Okoljski vidiki:
Pri razvoju sistema AVAS je treba upoštevati vpliv hrupa na celotno skupnost.
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Or. de

Predlog spremembe 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzky, Grossetete Francoise 

Predlog uredbe
Priloga X – točka 5.2.1.1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5.2.1.1 Preskus hrupa sistema za dušenje 
zvoka in nadomestnega sistema za dušenje 
zvoka mora biti izveden z enakimi
„običajnimi“ pnevmatikami, kot je 
opredeljeno v odstavku 2.8 Pravilnika 
UN/ECE št. 117 (UL L 231, 29.8.2008, 
str. 19). Preskusi se ne smejo izvajati s 
pnevmatikami „za posebno uporabo“ ali 

5.2.1.1 Preskus hrupa sistema za dušenje 
zvoka in nadomestnega sistema za dušenje 
zvoka mora biti izveden z „običajnimi“ 
pnevmatikami, kot je opredeljeno v 
odstavku 2.8 Pravilnika UN/ECE št. 117. 
Preskusi se ne smejo izvajati s 
„pnevmatikami z dobrim oprijemom“ 
(„traction tyres“), pnevmatikami „za 

Predlog spremembe Parlamenta

4. Vrsta in jakost zvočnega signala
(a) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora biti neprekinjen zvočni signal, ki 

pešcem in ranljivim udeležencem v cestnem prometu zagotavlja informacije o 
delovanju vozila.
Naslednje vrste zvočnega signala in tem podobne vrste zvočnega signala niso 
sprejemljive:

(i) sirena, hupa, zvonjenje in zvočni signali, ki jih oddajajo intervencijska 
vozila;

(ii) alarmni signali, npr. za požar, tatvino, ogenj;
(iii) prekinjajoč zvočni signal.

Izogibati se je treba naslednjim ali podobnim vrstam zvočnega signala:
(iv) melodičnim zvokom, zvokom živali in žuželk;
(v) zvokom, ki ovirajo pravilno identifikacijo vozila in/ali njegovega 

delovanja (npr. pospeševanje, zmanjševanje hitrosti itd.).
(b) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem AVAS, mora jasno nakazovati obnašanje in smer

vožnje, na primer, s pomočjo samodejnega nihanja jakosti zvočnega signala ali 
značilnosti sinhronizacije s hitrostjo vozila

(c) Jakost zvočnega signala, ki ga oddaja sistem AVAS, ne sme presegati približne jakosti 
hrupa podobnega vozila iste kategorije, ki ima motor z notranjim izgorevanjem in 
deluje pod enakimi pogoji.
Okoljski vidiki:
Pri razvoju sistema AVAS je treba upoštevati vpliv hrupa na celotno skupnost.
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„zimskimi“ pnevmatikami, kot je 
opredeljeno v odstavkih 2.9 in 2.10 
Pravilnika UN/ECE št. 117. Takšne 
pnevmatike bi lahko povečale raven hrupa 
vozila ali pa vplivale na primerjavo
zmanjševanja hrupa. Pnevmatike so lahko 
rabljene, vendar morajo izpolnjevati 
pravne zahteve glede uporabe v prometu.

posebno uporabo“ ali „zimskimi“ 
pnevmatikami, kot je opredeljeno v 
odstavkih 2.10, 2.11 in 2.12 Pravilnika 
UN/ECE št. 117. 

Or. en

Obrazložitev

Kot za točko 3.2.2 odstavka 3 Priloge II te uredbe je treba črtati sklic na zastarelo različico 
Pravilnika UN/ECE št. 117. Poleg tega je treba v ta, drugi odstavek dodati pnevmatike z dobrim 
oprijemom („traction tyres“), da se ga uskladi z opombo 2 v točki 3.2.2 odstavka 3 Priloge II te 
uredbe. Ustrezno je treba posodobiti številke odstavkov, ki vsebujejo opredelitve pojmov 
pnevmatike z dobrim oprijemom, pnevmatike za posebno uporabo in zimske pnevmatike v 
Pravilniku UN/ECE št. 117.


