
PR\902242BG.doc PE487.819v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2011/0409(COD)

15.5.2012

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Miroslav Ouzký



PE487.819v02-00 2/28 PR\902242BG.doc

BG

PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно нивото на шума от моторни превозни средства
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0856),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0487/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
25 април 2012 г.,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите(A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Изискванията на ЕС относно 
одобрението на типа вече се 
прилагат за целите на съответното 
законодателство на ЕС за емисиите 
на CO2, включително Регламент (ЕО) 
№ 715/2007 на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 юни 2007 година за 
типово одобрение на моторни 
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превозни средства по отношение на 
емисиите от леки превозни средства 
за превоз на пътници и товари (Евро 5 
и Евро 6) и за достъпа до информация 
за ремонт и техническо обслужване 
на превозни средства1, Регламент 
(ЕО) № 443/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 април 
2009 година за определяне на 
стандарти за емисиите от нови леки 
пътнически автомобили като част 
от цялостния подход на Общността 
за намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства2, 
Регламент (ЕО) № 595/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 юни 2009 година за одобрението 
на типа на моторни превозни 
средства и двигатели по отношение 
на емисиите от тежки превозни 
средства (Евро VI) и за достъпа до 
информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства и за изменение 
на Регламент (ЕО) № 715/2007 и 
Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на 
директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 
2005/78/ЕО3 и Регламент (ЕС) № 
510/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 11 май 2011 година за 
определяне на стандарти за емисиите 
от нови леки търговски превозни 
средства като част от цялостния 
подход на Съюза за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварните 
превозни средства4. Техническите 
изисквания, които се прилагат по 
отношение на законодателството на 
ЕС за граничните стойности на 
емисиите на CO2 и замърсяващите 
емисии, следва да съответстват на 
изискванията, които се прилагат по 
отношение на законодателството 
относно намаляването на излъчвания 
шум. Следователно изискванията на 
ЕС относно одобрението на типа 
следва да се установяват по начин, 
който гарантира изпълнението на 
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тези двойни цели.
_________________
1 OВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1
2  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.
3 OВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1
4 OВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1 

Or. en

Обосновка

Техническите мерки за намаляване на емисиите на CO2 включват мерки за намаляване 
на теглото на превозното средство, докато техническите мерки за намаляване на 
шума като звукоизолацията обикновено увеличават теглото на превозното средство 
и увеличават емисиите на CO2. Освен това звукоизолацията намалява шума, но 
увеличава същевременно опасността от подпалване на двигателя.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Разпоредбата относно 
информирането на потребителите, 
управителите на автомобилни 
паркове и обществените органи за 
излъчвания звук може да повлияе 
върху решенията за закупуване и да 
ускори прехода към по-тих 
автомобилен парк. С цел 
предоставяне на необходимата 
информация на потребителите 
производителят следва да предоставя 
информация относно нивата на шума 
на превозните средства в 
съответствие с хармонизирани 
методи на изпитване на мястото на 
продажба и в рекламно-
информационните технически 
материали. Етикет, подобен на 
използваните за информация относно 
емисиите на CO2, разхода на гориво и 
шума на гумите, следва да информира 
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потребителите относно излъчвания 
от превозното средство звук.

Or. en

Обосновка

Понастоящем потребителите не знаят нивата на шума на превозните средства 
преди момента на закупуването. Законодателството относно етикетирането на 
гумите изисква информацията относно нивата на шума във връзка с гумите да се 
предоставя на мястото на продажба и в рекламните материали. С цел 
популяризирането на превозни средства с ниско ниво на шум и за даване на 
потребителите на възможността за информиран избор, производителите следва да 
предоставят информация относно нивата на шума на превозните средства. 
Националните и местните органи играят централна роля като главни купувачи на 
автомобилни паркове и носят отговорност за изпълнението на Директива 
2002/49/EО, която цели намаляване на шума в околната среда в градските области и 
покрай основните транспортни инфраструктури.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С цел да се създаде възможност за 
Комисията да замени техническите 
изисквания на настоящия регламент с 
пряко позоваване на Правила № 51 и № 
59 на ИКЕ на ООН, когато 
граничните стойности, свързани с 
новия метод на изпитване, бъдат 
определени в посочените правила, или 
да адаптира посочените изисквания
към техническия и научния прогрес, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
по отношение на изменението на 
разпоредбите в приложенията към 
настоящия регламент, свързани с 
методите на изпитване и нивата на 
звука. От особено значение е Комисията 
да провежда съответните консултации 
по време на своята подготвителна 

(12) С цел да се създаде възможност за 
Комисията да адаптира техническите 
изисквания на настоящия регламент към
техническия и научния прогрес, на 
Комисията следва да се делегира 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
за изменение на приложенията към 
настоящия регламент, свързани с 
процедурите на ЕС за одобрение на 
типа във връзка с нивата на звука на 
типовете превозни средства и на 
изпускателните уредби, методите и 
средствата за измерване на шума, 
произвеждан от моторни превозни 
средства, шумозаглушителните 
уредби, шума от сгъстен въздух, 
проверките за съответствие на 
производството, спецификации за 
изпитвателните площадки, 
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работа. При подготвянето и съставянето 
на делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременно, своевременно 
и по подходящ начин предаването на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

методите за измерване за 
допълнителните разпоредби за 
излъчвания звук и мерките за 
гарантиране чуваемостта на 
хибридни и електрически превозни 
средства. От особено значение е 
Комисията да провежда подходящи 
консултации по време на 
подготвителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
по подходящ начин предаването на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове, както и за по-подробно уточняване на 
приложенията, които следва да могат да се изменят посредством делегирани актове.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – точка 21 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) „място на продажба“ означава 
мястото, на което превозните 
средства се складират и предлагат за 
продажба на потребителите.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация, 
когато планират покупка на превозно средство, следва информацията относно шума 
да е широко достъпна (предложеният текст ще съответства на член 3 от Регламент 
1222/2009 относно етикетирането на гуми, включително по отношение на излъчвания 
шум).
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – точка 21 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) „технически рекламно-
информационни материали“ означава 
технически ръководства, брошури, 
листовки и каталози (независимо 
дали са в печатен, електронен или 
онлайн формат), както и уебсайтове, 
чиято цел е пускане на пазара на 
превозни средства за потребителите.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация, 
когато планират покупка на превозно средство, следва информацията относно шума 
да е широко достъпна. (Предложение в съответствие с член 3 от Регламент 
1222/2009 относно етикетирането на гуми, включително по отношение на излъчвания 
шум).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение II ниво на 
звука не трябва да надвишава 
граничните стойности, определени в 
приложение III.

Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение II ниво на 
звука, закръглено до най-близкото 
цяло число, не трябва да надвишава 
граничните стойности, определени в 
приложение III.

Or. en

Обосновка

С цел привеждане на настоящото предложение в съответствие с останалото 
законодателство на ЕС по отношение на шума, измерените стойности на звука 
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следва да се отчитат систематично. Всички регламенти отчитат крайните 
резултати като цели числа. Предлага се тази практика да се запази и в настоящия 
регламент.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на три години след датата, 
посочена в приложение III, трета
колона, фаза 1 от настоящия регламент, 
Комисията извършва подробно 
проучване, за да установи дали 
граничните стойности са се оказали 
целесъобразни. Въз основа на 
заключенията на проучването 
Комисията може, когато е 
целесъобразно, да представи
предложения за изменение на 
настоящия регламент.

Възможно най-бързо след датата, 
посочена в приложение III, четвърта 
колона, фаза 2, Комисията извършва и 
публикува подробно проучване, за да 
установи дали граничните стойности за 
шума за фаза 3 са се оказали 
целесъобразни Въз основа на 
заключенията на проучването 
Комисията представя, когато е 
целесъобразно, предложения за 
изменение на настоящия регламент. В 
случай че такова изменение бъде 
направено в настоящия регламент, 
фаза 3 се прилага в срок от четири 
години след публикуването на 
подробното проучване, посочено в 
настоящата алинея.
Възможно най-бързо след датата, 
посочена в приложение III, четвърта 
колона, фаза 3, Комисията извършва и 
публикува подробно проучване, за да 
установи дали граничните 
стойности на шума за фаза 4 са се 
оказали целесъобразни Въз основа на 
заключенията на това проучване 
Комисията представя, когато е 
целесъобразно, предложения за
изменение на настоящия регламент. 
В случай че такова изменение бъде 
направено в настоящия регламент, 
фаза 4 се прилага в срок от четири 
години след публикуването на 
подробното проучване, посочено в 
настоящата алинея.
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Or. en

Обосновка

Необходима е разпоредба във връзка с приложимата процедура за въвеждането на 
всякакви допълнителни фази, за да се гарантира, че производителите имат 
достатъчно междинно време, за да се пригодят към всички нови изисквания.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Информация за потребителите

Производителите и дистрибуторите 
на превозни средства гарантират, че 
нивото на звука в децибели (dB(A), 
определено в съответствие с 
установените с настоящия 
регламент методи на изпитване за 
одобрение на типа за всяко превозно 
средство се обозначава по добре видим 
начин на мястото на продажба и в 
техническите рекламно-
информационни материали.
В срок най-късно до четири години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията извършва 
оценка на възможността за 
въвеждане на изисквания по 
отношение на информацията за 
потребителите относно нивото на 
звука на превозните средства, и ако е 
целесъобразно, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. 
Комисията може да предложи тези 
изисквания да бъдат включени в 
съществуващата Директива 
1999/94/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 
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1999 година относно наличието на 
потребителска информация за 
разхода на гориво и емисиите на СО2 
по отношение на търговията с нови 
леки автомобили1. За нивата на шума 
се изискват същите методи на 
обозначаване като тези за емисиите 
на СО2.
_______________
1  ОВ L 12, 18.1.2000 г.

Or. en

Обосновка

Понастоящем е невъзможно за потребителя да разбере какво е нивото на излъчвания 
шум на дадено превозно средство преди момента на закупуване. С цел 
популяризирането на превозни средства с ниско ниво на шум и предоставяне на 
потребителите на възможността за информиран избор относно покупката, 
производителят и дистрибуторът са задължени да обозначават нивото на шум на 
превозното средство.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8б
Класификация и качество на 

пътната настилка
В съответствие с графиците за 
преглед, посочени в Директива 
2002/49/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 юни 2002 година 
относно оценката и управлението на 
шума в околната среда1, Комисията 
оценява възможността за въвеждане 
на система за пътна класификация, 
която окачествява типичния шум 
при контакт с пътя на всяка пътна 
повърхност в Европейския съюз, и ако 
е целесъобразно, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
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предложение в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура. 
Комисията разглежда възможността 
за включване на изискване към 
държавите членки да предоставят 
информация относно качествата на 
пътната настилка в 
стратегическите карти на шума, 
предвидени в Директива 2002/49/EО.
_______________
1  ОВ L 189, 18.7.2002 г.

Or. en

Обосновка

Качеството на пътната настилка оказва силно влияние върху нивата на шума при 
контакт с пътя на превозните средства. До този момент не съществува 
стратегически подход, който да позволява преглед на качеството на пътната 
настилка в ЕС. Изложеното по-горе предложение ще позволи на държавите членки и 
общностите да идентифицират областите, в които подобряването на пътната 
настилка ще има смисъл и ще доведе до намаляване на шума в околната среда. 

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато производителите решат да 
монтират АСПСС на превозни 
средства, трябва да изпълнени 
изискванията от приложение X.

Когато производителите решат да 
монтират АСПСС на превозни 
средства, трябва да изпълнени 
изискванията от приложение ІX.

Or. en

Обосновка

Техническа поправка в предложението на Комисията. 
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове за изменение на приложения І ― 
ХІ.

1. С цел адаптиране на техническите 
изисквания на настоящия регламент 
към техническите и научните 
промени, на Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 11 за 
изменение на приложения І – ІІ и ІV –
ХІІ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от ДФЕС само несъществени елементи от 
законодателния акт могат да се делегират на Комисията, а съществените елементи 
се запазват за законодателния акт. Разпоредбите в приложение III, т.е. граничните 
стойности на шума и междинното време (етапи) са съществени елементи от 
предложението и следователно се запазват за съзаконодателите. Настоящото 
изменение е необходимо също и с цел привеждане на предложението на Комисията в 
съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, отнасящи се до 
делегираните актове.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато граничните стойности, 
свързани с метода на изпитване, са 
определени в Правило № 51 на ИКЕ на 
ООН, Комисията разглежда замяната 
на техническите изисквания, посочени в 
приложение ІІІ, с пряко позоваване на 
съответните изисквания на Правила № 
51 и № 59 на ИКЕ на ООН.

2. Когато граничните стойности, 
свързани с метода на изпитване, са 
определени в Правило № 51 на ИКЕ на 
ООН, Комисията оценява 
възможността за замяна на 
техническите изисквания, посочени в 
приложение ІІІ, с пряко позоваване на 
съответните изисквания на Правила № 
51 и № 59 на ИКЕ на ООН, и по 
целесъобразност, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
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предложение за изменение на 
приложение III в съответствие с 
обикновената законодателна 
процедура.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от ДФЕС само несъществени елементи от 
законодателния акт могат да се делегират на Комисията, а съществените елементи 
се запазват за законодателния акт. Разпоредбите в приложение III, т.е. граничните 
стойности на шума и междинното време (етапи) са съществени елементи от 
предложението и следователно се запазват за съзаконодателите.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Правомощията да приема 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 10, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за 
неопределен срок от датата на приемане 

2. Правомощието да приема делегирани 
актове, посочено в член 10, параграф 1, 
се предоставя на Комисията за
неопределен срок, считано от датата на 
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на настоящия регламент. влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 10, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То поражда действие в 
деня след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на посочена в него по-късна 
дата. То не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.

3. Делегирането на правомощие, 
посочено в член 10, параграф 1, може да 
бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. То влиза в сила в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове.
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 1, влиза в сила единствено 
ако не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или Съвета в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на Европейския 
парламент и Съвета относно акта или 
ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с един месец по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 
10, параграф 1, влиза в сила единствено 
ако не е направено възражение от страна 
на Европейския парламент или Съвета в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на Европейския 
парламент и Съвета относно акта или 
ако преди изтичането на този срок 
Европейският парламент и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12 заличава се
Възражения срещу делегираните 

актове
1. Европейският парламент и 
Съветът могат да възразят срещу 
делегирания акт в срок от два месеца 
от датата на нотификацията. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
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се удължава с един месец.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са повдигнали възражения 
срещу делегирания акт или ако преди 
тази дата както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията за решението 
си да не повдигат възражения, 
делегираният акт влиза в сила на 
датата, предвидена в неговите 
разпоредби.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу приетия 
делегиран акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която представи 
възражения, посочва причините за 
възраженията срещу делегирания 
акт.

Or. en

Обосновка

Член 12 е излишен, предвид разпоредбите на член 11, параграф 5. Следователно 
настоящото изменение е необходимо с цел привеждане на предложението на 
Комисията в съответствие с новата стандартна формулировка на разпоредбите, 
отнасящи се до делегираните актове.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура по спешност заличава се
1. Делегираните актове, приети 
съгласно член 10, параграф 1 влизат в 
сила незабавно и се прилагат, докато 
не бъде представено възражение в 
съответствие с параграф 2. В 
нотификацията на делегиран акт до 
Европейския парламент и до Съвета 
се посочват причините за 
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използването на процедурата по 
спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 11, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията незабавно отменя акта, 
след като бъде нотифицирана от 
Европейския парламент или от 
Съвета за решението за представяне 
на възражения.

Or. en

Обосновка

Използването на процедурата за спешни случаи не е надлежно обосновано, нито в член 
10, нито в съображенията, и следователно член 13 следва да бъде заличен.

Изменение 19

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3.2.2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

средство за масата на изпитване на 
превозното средство. Гумите трябва 
да имат дълбочина на протектора, 
равняваща се на поне 80 % от 
пълната дълбочина на протектора.

Or. en

Обосновка

Целта на новия метод на изпитване е да наподобява реални условия на градско 
движение. Дълбочината на протектора на гумите следва да отговаря на реално 
използваната в движението. Препоръката на ИКЕ на ООН е за минимална дълбочина 
на протектора 80 % от пълната дълбочина на протектора

Изменение 20

Предложение за регламент
Приложение II – точка 4.1.2.1.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4.1.2.1.4.1. Превозни средства с ръчна, 
автоматична, саморегулираща и 
безстепенна (CVTs ) предавателна кутия 
със силови предавания, изпитвани при 
фиксирани предавателни отношения

4.1.2.1.4.1. Превозни средства с ръчна, 
автоматична, саморегулираща и 
безстепенна (CVTs ) предавателна кутия 
със силови предавания, изпитвани при 
фиксирани предавателни отношения

Възможни са следните условия за избор 
на предавателни отношения:

Възможни са следните условия за избор 
на предавателни отношения:

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

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

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

(b) ако нито едно от предавателните 
отношения не дава исканото ускорение, 
се избира предавателно отношение i с 
ускорение, по-високо от базовото, и 
предавателно отношение i+1 с 
ускорение, по-ниско от базовото. Ако 
стойността на ускорението при 
предавателно отношение i не превишава 
2,0 m/s2, за изпитването се използват 
двете предавателни отношения. 
Претегленото съотношение спрямо 



PE487.819v02-00 22/28 PR\902242BG.doc

BG

базовото ускорение awot ref се изчислява, 
като:

базовото ускорение awot ref се изчислява, 
като:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))
в) ако стойността на ускорението при 
предавателно отношение i превишава
3,0 m/s2, се използва първото 
предавателно отношение, което дава 
ускорение под 3,0 m/s2, освен ако 
предавателното отношение i+1 не 
осигурява ускорение, по-малко от aurban. . 
В този случай се използват две 
предавки, i и i+1, включително 
предавката i с ускорение, 
превишаващо 3,0 m/s2. В останалите 
случаи не се използват други предавки. 
Достигнатото ускорение awot test по време 
на изпитването се използва за 
изчисляването на коефициента на 
частична мощност kP вместо awot ref;

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

Or. en

Обосновка

Наличните в практиката статистически данни за движението за разработването на 
новата световна процедура за изпитване на лекотоварни превозни средства (WLTP)  
показват, че ускорение над 2 m/s² не е обосновано. Освен това задължителната 
процедура по наблюдение за този нов регламент между 2007 и 2010 г. е била основана 
на тестово определение от 2 m/s².

Изменение 21

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Категор
ия 

превозно 
средств

о

Описание на 
категорията 

превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)
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Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства

Гранични стойности 
за регистрация, 

продажба и пускане в 
експлоатация на 

нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила от
[2 години след 

публикуването]

Фаза 2 в сила от
[5 години след 

публикуването]

Фаза 3 в сила от
[7 години след 

публикуването]

С общо 
предназн

ачени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предназн

ачени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предназна

чени

Повише
на 

проходи
мост*

M

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
пътници

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
товари
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N1 маса < 2 t; 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

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

80 82 78 80 78 80

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

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

Изменение, внесено от Парламента

Приложение ІII
Гранични стойности

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

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на категорията 
превозно средство

Фаза 1 в сила 
от [2 години 
след влизането 
в сила]

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

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

Фаза 4****  в 
сила от 14 
години след 
влизането в 
сила***

съотнотношение  мощност/ 
маса < 120 kW/t

71 70 69 67

M1 2) 120< съотнотношение 72 71 70 68
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мощност/ маса < 150 kW/t
съотнотношение 
мощност/маса > 150 kW/t

74 73 72 70

Брутно тегло на превозното 
средство <2.5 t;Номинална 
мощност < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Брутно тегло на превозното 
средство <2.5 t;Номинална 
мощност < 75 kW/t

72 71 70 68

2.5 to < Брутно тегло на 
превозното средство < 3.5 t

74 73 71 69

N1 Брутно тегло на превозното 
средство <2.5 t

72 71 70 68

2.5 to < Брутно тегло на 
превозното средство < 3.5 t

74 73 71 69

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на категорията 
превозно средство

Фаза 1 в сила 
от [3 години 
след влизането 
в сила]

Фаза 2 в сила 
от [8 години 
след влизането 
в сила]

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

Фаза 4****  в 
сила от 16 
години след 
влизането в 
сила***

M2
Брутно тегло на превозното 
средство >3,5 t;Номинална 
мощност  < 150 kW/t 

76 74 72 70

Брутно тегло на превозното 
средство >3,5 t;Номинална 
мощност >150 kW/t 

77 75 73 72

M3 Номинална мощност < 100 kW 74 73 72 70
100 < Номинална мощност <
150 kW

76 75 73 71

150 < Номинална мощност <
250 kW

79 78 76 74

Номинална мощност >250 kW 80 79 78 77
Номинална мощност < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Номинална мощност < 150 
kW

77 76 74 72

Номинална мощност >150 kW 78 77 76 74
Номинална мощност < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Номинална мощност <
150 kW

79 78 76 74

150 < Номинална мощност <
250 kW

81 80 78 77

Номинална мощност >250 kW 82 81 80 79

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

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

*** За всички категории превозни средства преходният период за продажба и пускане 
в експлоатация на нови превозни средства е 4 години.

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

1) Граничните стойности се увеличават с +2dB за превозно средство от клас M3 и 
N3 и с +1 dB за всяко друго превозно средство, ако то отговаря на съответните 
определения за превозни средства с повишена проходимост, посочени в точка 4 от 
раздел А на приложение II към Директива 2007/46/ЕО. 
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2) Граничните стойности се увеличават с +1dB за превозно средство то клас M1, ако 
превозното средство е оборудвано с гуми от клас C1D или C1E в съответствие с 
определението, посочено в част В на приложение II към Регламент (EО) № 
661/2009. 

Or. en

Обосновка

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Приложение VI– точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Вземане на проби и оценка на 
резултатите 

3. Вземане на проби и оценка на 
резултатите 

Избира се едно превозно средство и се 
подлага на изпитванията, определени в 
точка 2. Ако резултатите от 
изпитванията изпълняват изискванията 
за ПСП от приложение X към 
Директива 2007/46/ЕО, се счита, че 
превозното средство съответства на 
разпоредбите за ПСП.

Избира се едно превозно средство и се 
подлага на изпитванията, определени в 
точка 2. Ако резултатите от 
изпитванията изпълняват изискванията 
за ПСП от приложение X към 
Директива 2007/46/ЕО, се счита, че 
превозното средство съответства на 
разпоредбите за ПСП. Приложимите 
изискванията за ПСП  са посочените 
в приложение III гранични 
стойности, с допълнително 
отклонение в рамките на 1 dB(A).

Or. en

Обосновка

В съответствие с други регламенти, например Регламент 661/2009, и в съответствие  
със спецификациите в действащото законодателство се предвижда допълнително 
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отклонение в рамките на 1 dB(A) за проверките на съответствието на 
производството.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията за регламент относно нивото на шума от моторни 
превозни средства има за главна цел опазването на общественото здраве и околната 
среда посредством мерки за намаляване на нивото на шума от моторни превозни 
средства. 

Предложението ще въведе нов метод за изпитване за измерване на нивото на шума от 
моторни превозни средства и нови гранични стойности за шума за различните 
категории леки, средно големи и тежкотоварни превозни средства.

Докладчикът подкрепя цялостната насока на предложението на Комисията като важна 
стъпка напред в неутрализирането на въздействието на излъчвания шум от моторни 
превозни средства върху общественото здраве и околната среда. Докладчикът счита 
обаче, че известен брой допълнения и технически изменения, по-специално за 
стимулиране на производството и закупуването на превозни средства с по-ниски нива 
на шум, биха внесли подобрения в предложението на Комисията. Докладчикът също 
така отчита, че шумът от моторните превозни средства има различни източници, 
включително мотор, гуми, пътна настилка и аеродинамичен шум.

Настоящото предложени на Комисията не акцентира достатъчно на предоставянето на 
информация на потребителите относно нивото на шум на превозните средства. 
Докладчикът би подкрепил въвеждането на система за етикетиране относно излъчвания 
шум от превозните средства, така че да се популяризират превозни средства с ниско 
ниво на шум и да се даде на потребителите възможността за информиран избор преди 
покупката на превозно средство. 

Качеството на пътната настилка също така оказва решаващо влияние върху нивата на 
излъчвания при търкаляне шум от превозните средства. Докладчикът счита, че 
предложението на  Комисията може да бъде подобрено посредством въвеждането на 
система за пътна класификация,  която ще даде възможност на държавите членки и на 
техните национални и местни  органи по-ефективно да следят и оценяват качеството на 
техните пътни настилки с цел намаляване на въздействието на общите нива на шума.

Докладчикът би искал също така да предложи определен брой изменения на 
техническите изисквания относно методите на измерване на нивата на шума от 
моторните превозни средства и на разпоредбите относно граничните стойности с цел 
актуализиране на предложението по отношение на техническия напредък в 
процедурите за изпитване и подобряване на цялостната осъществимост на 
изискванията. Те включват изменения на разпоредбите относно дълбочината на 
протектора на гумите и на процента на ускорение по отношение на условията за избор 
на предавателни отношения. Докладчикът предлага също така известен брой промени в 
категоризацията на превозните средства по отношение на приложимостта на 
граничните стойности на шум заедно с въвеждането на нова фаза 4, която ще се 
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прилага, ако това се окаже целесъобразно вследствие на преглед от Комисията след 
въвеждането на фаза 3. 

И на последно място, докладчикът счита, че определянето на гранични стойности (и на 
датите, на които тези стойности са приложими) за категориите превозни средства, 
посочени в приложение III към предложението на Комисията, представлява съществен 
елемент от регламента, който следва да се определя от съзаконодателите. Следователно 
докладчикът не може да подкрепи предложението за делегиране на Комисията на 
правомощието да изменя тези аспекти от регламента посредством делегирани актове и 
поради тази причина предлага всички допълнителни изменения да се осъществяват 
чрез съвместно вземане на решения съгласно обикновената законодателна процедура. 


