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

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/0409(COD)

15. 5. 2012

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku 
motorových vozidel
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Miroslav Ouzký



PE487.819v02-00 2/24 PR\902242CS.doc

CS

PR_COD_1amCom

Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku 
motorových vozidel
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0856),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu 
s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0487/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. dubna 
2012,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pro schvalování typu vozidla již platí 
v EU požadavky v souvislosti s 
příslušnými právními předpisy 
upravujícími oblast emisí CO2, včetně 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o 
schvalování typu motorových vozidel z 
hlediska emisí z lehkých osobních vozidel 
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a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a 
z hlediska přístupu k informacím o 
opravách a údržbě vozidla1, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, 
kterým se stanoví výkonnostní emisní 
normy pro nové osobní automobily v 
rámci integrovaného přístupu 
Společenství ke snižování emisí CO2 z 
lehkých užitkových vozidel2, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
595/2009 ze dne 18. června 2009 o 
schvalování typu motorových vozidel a 
motorů z hlediska emisí z těžkých 
nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu 
k informacím o opravách a údržbě 
vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 
a směrnice 2007/46/ES a o zrušení 
směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 
2005/78/ES3, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze 
dne 11. května 2011, kterým se stanoví 
výkonnostní emisní normy pro nová lehká 
užitková vozidla v rámci integrovaného 
přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z 
lehkých vozidel4. Technické požadavky 
stanovené v rámci právních předpisů EU 
o mezních hodnotách emisí CO2 a 
znečišťujících látek by měly být v souladu 
s požadavky stanovenými v rámci 
právních předpisů pro snižování emisí 
hluku. Požadavky pro schválení typu 
vozidla v EU by proto měly být stanoveny 
tak, aby byly splněny oba tyto cíle.
_________________
1 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
2 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
3 Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.
4 Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Technická opatření pro snižování emisí CO2 zahrnují i opatření týkající se snižování 
hmotnosti vozidel, zatímco technická opatření pro snižování hluku za pomoci zvukové izolace 
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zpravidla hmotnost vozidel zvyšují a zvyšují i objem emisí CO2. Zvukové izolace navíc sice
snižují hluk, ale současně zvyšují riziko vzniku požáru motoru.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Poskytování informací o emisích 
hluku spotřebitelům, správcům vozových 
parků a veřejným orgánům může mít vliv 
na jejich rozhodování o koupi vozidel a 
urychlit přechod k méně hlučným 
vozidlům. Výrobci by v zájmu toho, aby 
spotřebitelé dostávali nezbytné informace, 
měli v místě prodeje a v propagačních 
materiálech technického charakteru 
poskytovat informace o hladinách hluku 
vozidel stanovených na 
základě jednotných zkušebních metod. O 
emisích hluku daného vozidla by měli být 
spotřebitelé informováni prostřednictvím 
značky, která by se podobala značkám 
informujícím o emisích CO2, spotřebě 
paliva a hlučnosti pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé v současnosti nemají před koupí vozidla informace o jeho hladině hluku. Právní 
předpisy týkající se označování pneumatik vyžadují, aby o hlučnosti pneumatik byly podávány 
informace v místě prodeje a v propagačních materiálech.  V zájmu podpory vozidel s nízkou 
hlučností a informovaných spotřebitelských rozhodnutí by měli výrobci o hladině hluku 
vozidel poskytovat příslušné informace. Státní a místní úřady hrají důležitou úlohu jako 
významní  pořizovatelé vozových parků a mají odpovědnost za provádění směrnice 
2002/49/ES, jejímž cílem je snížit hluk ve venkovním prostředí měst a podél hlavních 
dopravních komunikací.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby Komise mohla nahradit
technické požadavky tohoto nařízení
přímým odkazem na předpisy EHK/OSN 
č. 51 a 59, jakmile tyto předpisy stanoví 
mezní hodnoty vztahující se na novou 
zkušební metodu, nebo tyto požadavky 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
vývoji, měla by jí být v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie 
svěřena pravomoc přijímat akty, pokud jde 
o změny ustanovení v přílohách tohoto 
nařízení ohledně zkušebních metod a 
hladin akustického tlaku. Je obzvláště 
důležité, aby Komise během přípravné 
práce prováděla náležité konzultace. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(12) Aby Komise mohla přizpůsobit
technické požadavky tohoto nařízení 
technickému a vědeckému vývoji, měla by 
jí být v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie svěřena 
pravomoc přijímat akty pozměňující 
přílohy tohoto nařízení, pokud jde o
postupy EU při schvalování typu vozidla v 
souvislosti s hladinou akustického tlaku a 
výfukovým systémem, o metody a nástroje 
měření hluku z motorových vozidel, o 
systémy tlumení hluku z výfuku, hluk 
tlakovzdušných systémů, kontroly 
shodnosti výroby, specifikace pro zkušební 
zařízení, metody měření v souvislosti s 
dodatečnými ustanoveními o emisích 
hluku a opatření zajišťující slyšitelnost 
hybridních a elektrických vozidel. Je 
obzvláště důležité, aby Komise během 
přípravné práce prováděla náležité 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a řádné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný kvůli zajištění souladu návrhu Komise s novou standardní 
formulací ustanovení o aktech v přenesené pravomoci a kvůli upřesnění obsahu příloh, jež by 
mělo být umožněno prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci změnit.



PR\902242CS.doc 9/24 PE487.819v02-00

CS

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) „místem prodeje“ se rozumí místo, 
kde jsou vozidla skladována a nabízena k 
prodeji spotřebitelům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že spotřebitelé budou mít při rozhodování o koupi vozidla přístup 
k potřebným informacím, měly by být informace o hlučnosti vozidel široce dostupné, přičemž 
navrhovaný text by byl v souladu s článkem 3 nařízení 1222/2009 o označování pneumatik, 
včetně emisí hluku.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) „propagačními materiály 
technického charakteru“ se rozumí 
technické příručky, brožury, letáky a 
katalogy (ať už v tištěné, elektronické či 
internetové podobě), jakož i internetové 
stránky, jejichž účelem je prodávat vozidla 
zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že spotřebitelé budou mít při rozhodování o koupi vozidla přístup 
k potřebným informacím, měly by být informace o hlučnosti vozidel široce dostupné. (Návrhy 
ve shodě s článkem 3 nařízení 1222/2009 o označování pneumatik, včetně emisí hluku.)



PE487.819v02-00 10/24 PR\902242CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hladina akustického tlaku měřená v 
souladu s ustanoveními přílohy II nesmí 
překročit mezní hodnoty stanovené v 
příloze III.

Hladina akustického tlaku měřená v 
souladu s ustanoveními přílohy II a 
zaokrouhlená na nejbližší celé číslo nesmí 
překročit mezní hodnoty stanovené v 
příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být tento pozměňovací návrh v souladu s ostatními právními předpisy EU týkajících se 
hlučnosti, je třeba, aby hodnoty akustického tlaku byly systematicky zaznamenávány. Všechna 
nařízení uvádějí konečné výsledky měření v celých číslech. Zpravodaj navrhuje, aby se tato 
praxe zachovala i v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří let po datu uvedeném v příloze III,
třetím sloupci, fázi 1, tohoto nařízení
vypracuje Komise podrobnou studii s cílem 
zjistit, zda jsou mezní hodnoty hluku 
vhodné. Na základě závěrů této studie 
může Komise případně předložit návrhy na 
změnu tohoto nařízení.

Co nejdříve po datu uvedeném v příloze 
III, čtvrtém sloupci, fázi 2 vypracuje a
zveřejní Komise podrobnou studii s cílem 
zjistit, zda jsou mezní hodnoty hluku pro 
fázi 3 vhodné. Na základě závěrů této 
studie předloží Komise případné návrhy na 
změnu tohoto nařízení. V případě změny
nařízení bude fáze 3 platit po uplynutí čtyř 
let od uveřejnění podrobné studie uvedené 
v tomto pododstavci.
Co nejdříve po datu uvedeném v příloze 
III, čtvrtém sloupci, fázi 3 Komise 
vypracuje a zveřejní  podrobnou studii s 
cílem zjistit, zda jsou mezní hodnoty hluku 
pro fázi 4 vhodné. Na základě závěrů této 
studie předloží Komise případné návrhy 
na změnu tohoto nařízení. V případě 
změny nařízení bude fáze 4 platit po 
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uplynutí čtyř let po uveřejnění podrobné 
studie uvedené v tomto pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba stanovit postup pro zavedení jakýchkoli dalších fází, aby měli výrobci dostatek času 
přizpůsobit se novým požadavkům .

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Informace pro spotřebitele

Výrobci a distributoři vozidel zajistí, aby u 
každého vozidla byla v místě prodeje a 
v propagačních materiálech technického 
charakteru na dobře viditelném místě v 
souladu se zkušebními metodami pro 
schvalování typu stanovenými tímto 
nařízením uvedena hladina akustického 
tlaku v decibelech (dB(A)).
Komise nejpozději do jednoho roku po 
vstupu tohoto nařízení v platnost posoudí 
možnost zavedení požadavků ohledně 
poskytování informací spotřebitelům o 
akustické hladině vozidel a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě případný 
návrh na základě řádného legislativního 
postupu. 
Komise může navrhnout, aby byly tyto 
požadavky začleněny do stávající směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
1999/94/ES ze dne 13. prosince 1999 
o dostupnosti informací pro spotřebitele o 
spotřebě paliva a emisích CO2 při prodeji 
nových osobních automobilů1. Hladina 
akustického tlaku se bude uvádět stejným 
způsobem jako emise CO2.
_______________
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1Úř. věst. L 12, 18.1.2000.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé v současnosti nemají možnost, jak před koupí vozidla zjistit jeho hladinu hluku. 
V zájmu podpory vozidel s nízkou hlučností a informovaných spotřebitelských rozhodnutí o 
koupi se výrobcům a distributorům ukládá povinnost hladinu hluku vozidel uvádět.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Klasifikace a kvalita povrchu vozovky

Komise na základě lhůt pro přezkum 
stanovených ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. 
června 2002 o hodnocení a řízení hluku 
ve venkovním prostředí1 posoudí možnost 
zavedení systému klasifikace povrchu 
vozovek, který bude vypovídat o 
charakteristických emisích hluku 
odvalování na každé vozovce v Evropské 
unii, a předloží Evropskému parlamentu a 
Radě případný návrh na základě řádného 
legislativního postupu. 
Komise zváží, zda bude od členských států 
požadovat, aby informace o kvalitě 
povrchu vozovek poskytovaly v rámci 
strategických hlukových map, které jsou 
vypracovávány na základě směrnice 
2002/49/ES. 
_______________
1Úř. věst. L 189, 18.7.2002.

Or. en

Odůvodnění

Kvalita povrchu vozovek má značný vliv na emise hluku, které vznikají v souvislosti s 
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odvalováním pneumatik vozidel. Strategie, na jejímž základě by bylo možno získat přehled o 
kvalitě povrchu vozovek v EU, dosud neexistuje. Výše uvedený  návrh by členským státům a 
obcím umožnil stanovit, ve kterých oblastech má smysl kvalitu vozovek zvýšit, a docílit tak 
snížení hluku ve venkovním prostředí. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se výrobce rozhodne instalovat do 
vozidel systém AVAS, musí být splněny 
požadavky stanovené v příloze X.

Pokud se výrobce rozhodne instalovat do 
vozidel systém AVAS, musí být splněny 
požadavky stanovené v příloze IX.

Or. en

Odůvodnění

Technická úprava návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změn 
příloh I až XI.

1. Komise je zmocněna přijímat v souladu 
s článkem 11 akty v přenesené pravomoci 
za účelem změn příloh I až II a IV až XII 
v zájmu přizpůsobení technických 
požadavků tohoto nařízení technickému a 
vědeckému vývoji.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 290 SFEU může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci, pouze pokud jde o ty 
prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, kdežto podstatné prvky jsou upravovány  
výhradně legislativním aktem. Ustanovení přílohy III, tj. ustanovení týkající se mezních 
hodnot hluku a lhůt (fází), jsou podstatnými prvky návrhu, a jejich úprava je tedy  výhradně 
v pravomoci spoluzákonodárců. Tento pozměňovací návrh je nutný rovněž kvůli zajištění 
souladu návrhu Komise s novou standardní formulací ustanovení o aktech v přenesené
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakmile budou stanoveny mezní hodnoty 
související se zkušební metodou v předpisu 
č. 51, Komise zváží nahrazení technických 
požadavků stanovených v příloze III s
přímým odkazem na příslušné požadavky 
předpisů EHK/OSN č. 51 a 59.

2. Jakmile budou stanoveny mezní hodnoty 
související se zkušební metodou v předpisu 
č. 51, Komise posoudí možnost nahrazení 
technických požadavků stanovených v 
příloze III přímým odkazem na příslušné 
požadavky předpisů EHK/OSN č. 51 a 59
a předloží Evropskému parlamentu a 
Radě případný návrh na změnu přílohy 
III na základě řádného legislativního 
postupu.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 290 SFEU může Komise přijímat akty v přenesené pravomoci, pouze pokud jde o ty 
prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, kdežto podstatné prvky jsou upravovány  
výhradně legislativním aktem. Ustanovení přílohy III, tj. ustanovení týkající se mezních 
hodnot hluku a lhůt (fází), jsou podstatnými prvky návrhu, a jejich úprava je tedy výhradně 
v pravomoci spoluzákonodárců.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci svěřená Komisi podléhá 
podmínkám stanoveným v tomto článku.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 1 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od data
přijetí tohoto nařízení.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 10 odst. 1 je 
svěřena Komisi na dobu neurčitou od data
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný kvůli zajištění souladu návrhu Komise s novou standardní 
formulací ustanovení o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 10 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí 
v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o jeden měsíc.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný kvůli zajištění souladu návrhu Komise s novou standardní 
formulací ustanovení o aktech v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Námitky proti aktům v přenesené 

pravomoci
1. Evropský parlament a Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o jeden měsíc.
2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve 
lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti 
aktu v přenesené pravomoci nevysloví, 
nebo pokud před tímto dnem Evropský 
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parlament a Rada Evropskou komisi 
informovaly o svém rozhodnutí námitky 
nevyslovit, vstoupí akt v přenesené 
pravomoci v platnost dnem stanoveným 
v jeho ustanoveních.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada vysloví námitky. 
Orgán, který vznese námitku, uvede 
důvody pro vznesení námitky k aktu v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k ustanovením čl. 11 odst. 5 je článek 12 nadbytečný. Tato změna je navrhována 
kvůli zajištění souladu návrhu Komise s novou standardní formulací ustanovení o aktech v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup pro naléhavé případy vypouští se
1. Akty v přenesené pravomoci přijaté 
podle tohoto článku vstupují v platnost 
bezodkladně a použijí se, pokud proti nim 
není vyslovena námitka v souladu s 
odstavcem 2. V oznámení aktu v 
přenesené pravomoci zaslaném 
Evropskému parlamentu a Radě se 
uvedou důvody použití postupu pro 
naléhavé případy.
2. Evropský parlament nebo Rada mohou 
proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit 
námitky postupem uvedeným v čl. 11 odst. 
5. V takovém případě, poté, co Evropský 
parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí 
vyslovit námitku, Komise dotyčný akt 
neprodleně zruší.
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Or. en

Odůvodnění

Použití postupu pro naléhavé případy nebylo dostatečně opodstatněno ani v článku 10, ani v 
bodech odůvodnění, a článek 13 by se proto měl vypustit.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3.2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3.2.2. Hlukové emise související s 
odvalováním pneumatik jsou stanovené v 
nařízení (ES) č. 661/2009 o obecné 
bezpečnosti motorových vozidel. 
Pneumatiky použité při zkoušce musí být 
pro dotyčné vozidlo reprezentativní a musí 
být zvoleny výrobcem vozidla a 
zaznamenány v dodatku 3 přílohy I tohoto 
nařízení. Musejí odpovídat jednomu 
z rozměrů pneumatik určených pro vozidlo 
jako původní zařízení. Pneumatika je nebo 
bude komerčně dostupná na trhu ve stejnou 
dobu jako vozidlo. 2/ Pneumatiky musí být 
nahuštěny na tlak doporučený výrobcem 
vozidla pro zkušební hmotnost vozidla. 
Hloubka vzorku pneumatik musí odpovídat 
minimálně 80 % plné hloubky vzorku.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nové zkušební metody je simulovat skutečný městský provoz. Hloubka vzorku pneumatik 
by tedy měla odpovídat hloubce vzorku, kterou pneumatiky v provozu běžně mají. EHK/OSN 
doporučuje, aby minimální hloubka vzorku pneumatik odpovídala 80 % jeho plné hloubky.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.1.4.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4.1.2.1.4.1. Vozidla s převodovkou 
s ručním řazením, automatickou 
převodovkou, adaptivní převodovkou nebo 
převodovkou s plynule měnitelnými 
převodovými poměry (CVT), u kterých 
zkouška probíhá s uzamčenými 
převodovými poměry

4.1.2.1.4.1. Vozidla s převodovkou 
s ručním řazením, automatickou 
převodovkou, adaptivní převodovkou nebo 
převodovkou s plynule měnitelnými 
převodovými poměry (CVT), u kterých 
zkouška probíhá s uzamčenými 
převodovými poměry

Tyto podmínky jsou možné při výběru 
převodových poměrů:

Tyto podmínky jsou možné při výběru 
převodových poměrů:

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

a) Pokud některý poměr umožňuje 
akceleraci v pásmu dovolené odchylky  5 
% vztažné akcelerace awot ref, která 
nepřevyšuje 2,0 m/s2, provádí se zkouška 
s tímto převodovým poměrem.

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

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

k = (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))

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

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

Or. en

Odůvodnění

Statistiky týkající se řízení vozidel v praxi, jež jsou dostupné pro vypracování nových
celosvětových zkušebních metod pro lehká užitková vozidla, ukazují, že požadavek akcelerace 
nad 2,0 m/s2 není opodstatněný.  Povinný kontrolní postup pro toto nařízení pro období mezi 
roky 2007a 2010 navíc vychází ze zkušební hodnoty 2 m/s².

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie 
vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 

vozidel, jejich prodej a 
uvedení do provozu

Fáze 1 platná od
[2 let po zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní *

M

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
cestujících

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet sedadel > 
9; hmotnost < 2 
t

72 72 70 70 70 70

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73
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motoru < 150 
kW

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

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

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Příloha III
Mezní hodnoty

Hladina akustického tlaku měřená v souladu s ustanoveními přílohy II a zaokrouhlená na 
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nejbližší celé číslo nesmí překročit tyto mezní hodnoty:
Obecné mezní hodnoty 1) pro nová vozidla vyjádřené v decibelech (A)

Kategorie 
vozidla

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

Fáze 2 platná od 
6 let po vstupu v 
platnost*

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

Fáze 4**** 
platná od 14 let 
po vstupu v 
platnost***

poměr výkonu k hmotnosti < 120 
kW/t

71 70 69 67

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

72 71 70 68

poměr výkonu k hmotnosti > 150 
kW/t

74 73 72 70

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

71 70 69 68

M2
celková hmotnost vozidla <2,5 
tun; jmenovitý výkon > 75 kW/t

72 71 70 68

2,5 tun < celková hmotnost 
vozidla < 3,5 tun

74 73 71 69

N1 celková hmotnost vozidla <2,5 
tun

72 71 70 68

2,5 tun < celková hmotnost 
vozidla < 3,5 tun

74 73 71 69

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

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

Fáze 2 platná od 
8 let po vstupu v 
platnost

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

Fáze 4**** 
platná od 16 let 
po vstupu v 
platnost***

M2
celková hmotnost vozidla >3,5 
tun; jmenovitý výkon < 150 kW

76 74 72 70

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

77 75 73 72

M3 jmenovitý výkon < 100 kW 74 73 72 70
100 < jmenovitý výkon < 150 kW 76 75 73 71
150 < jmenovitý výkon < 250 kW 79 78 76 74
jmenovitý výkon >250 kW 80 79 78 77
jmenovitý výkon < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < jmenovitý výkon < 150 kW 77 76 74 72
jmenovitý výkon >150 kW 78 77 76 74
jmenovitý výkon < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < jmenovitý výkon < 150 kW 79 78 76 74
150 < jmenovitý výkon < 250 kW 81 80 78 77
jmenovitý výkon >250 kW 82 81 80 79

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

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

*** U všech kategorií vozidel je přechodné období pro prodej a uvedení do provozu nových 
vozidel 4 roky.

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Čtyři fáze jsou stanoveny pro to, aby byla zajištěna náležitá rovnováha mezi nutností zachovat 
cykly průmyslového vývoje a právní jistotou, a také v zájmu dosažení tolik potřebného zvýšení 
kvality veřejného zdraví. Zejména fáze 3 a 4 stanovují velmi vysoké cíle. Aktualizovány byly i 
kategorie vozidel v závislosti na nejnovějších technických normách. Podrobnější diferenciace 
těchto kategorií umožňuje stanovit realističtější mezní hodnoty hluku.  Časové lhůty 
odpovídají běžným výrobním cyklům a liší se v závislosti na tom, zda se jedná o lehká užitková 
či těžká nákladní vozidla. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výběr vzorku a hodnocení výsledků 3. Výběr vzorku a hodnocení výsledků 
Vybere se jedno vozidlo, na němž se 
provedou zkoušky stanovené v bodě 2. 
Pokud výsledky zkoušek splňují 
požadavky na shodnost výroby uvedené v 
příloze X směrnice 2007/46/ES, typ 
vozidla lze považovat za vyhovující 
ustanovením o shodnosti výroby.

Vybere se jedno vozidlo, na němž se 
provedou zkoušky stanovené v bodě 2. 
Pokud výsledky zkoušek splňují 
požadavky na shodnost výroby uvedené v 
příloze X směrnice 2007/46/ES, typ 
vozidla lze považovat za vyhovující 
ustanovením o shodnosti výroby. Platné 
požadavky na shodnost výroby se týkají 
splnění mezních hodnot uvedených v 
příloze III s přípustnou odchylkou 
1 dB(A).

Or. en

Odůvodnění

Přípustná odchylka +1 dB se u kontrol shodnosti výroby stanovuje v souladu s jinými 
nařízeními, např. nařízením 661/2009, a s ustanoveními současných právních předpisů.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise svým návrhem nařízení o akustickém tlaku motorových vozidel usiluje především 
o zajištění ochrany veřejného zdraví a životního prostředí prostřednictvím opatření na snížení 
akustického tlaku motorových vozidel.  

Návrh zavádí nové zkušební metody pro měření hladiny akustického tlaku motorových 
vozidel a nové mezní hodnoty hluku pro různé kategorie lehkých, středních a těžkých vozidel.

Zpravodaj návrh Komise v zásadě podporuje, jelikož představuje krok vpřed při řešení 
nepříznivých vlivů emisí hluku z motorových vozidel na zdraví veřejnosti a životní prostředí. 
Domnívá se však, že by bylo užitečné návrh Komise rozšířit a provést v něm některé 
technické úpravy, a to zejména za účelem stimulace výroby a nákupu vozidel s nižší hladinou 
akustického tlaku. Zohledňuje přitom skutečnost, že hluk motorových vozidel je dán několika 
faktory, nejen motorem a pneumatikami, ale i povrchem vozovky a aerodynamickým hlukem.

Stávající podoba návrhu Komise neklade dostatečný důraz na to, aby byly spotřebitelům 
o hladině akustického tlaku motorových vozidel poskytovány příslušné informace. Zpravodaj 
se vyslovuje pro zavedení systému označování vozidel, který bude poskytovat informace 
o jejich emisích hluku, čímž se podpoří nákup vozidel s nízkou hlučností a spotřebitelé budou 
mít možnost se o koupi vozidla informovaně rozhodnout. 

Zásadní podíl na emisích hluku, které vznikají v souvislosti s odvalováním pneumatik 
vozidel, má také kvalita povrchu vozovek. Zpravodaj je přesvědčen, že návrh Komise lze 
zlepšit tím, že se do něj vloží ustanovení o systému klasifikace vozovek, který členským 
státům a jejich celostátním i místním úřadům umožní účinněji monitorovat a posuzovat 
kvalitu povrchu jejich vozovek, a snížit tak jejich podíl na celkové hladině hluku. 

Zpravodaj rovněž přichází s řadou pozměňovacích návrhů týkajících se technických 
požadavků pro metody měření akustického tlaku motorových vozidel a ustanovení o mezních 
hodnotách hluku. Smyslem těchto pozměňovacích návrhů je přizpůsobit návrh Komise 
technickému vývoji v oblasti zkušebních metod a zvýšit celkovou proveditelnost technických 
požadavků. Změny se týkají ustanovení o hloubce vzorku pneumatik a akcelerace 
v souvislosti s podmínkami výběru převodového poměru. Zpravodaj rovněž navrhuje některé 
změny v kategorizaci vozidel z hlediska uplatňování mezních hodnot hluku a zavádí novou 
fázi 4, k níž by se přistoupilo v případě, že revize provedená Komisí po zavedení fáze 3 by 
potvrdila její vhodnost. 

Zpravodaj se rovněž domnívá, že stanovení mezních hodnot (a také dat, od nichž jsou tyto 
hodnoty platné) u jednotlivých kategorií vozidel, jak je uvedeno v příloze III návrhu Komise, 
představuje podstatný prvek nařízení, jehož úprava by měla spadat do pravomoci 
spoluzákonodárců. Nemůže souhlasit s návrhem Komise, aby se jí svěřila pravomoc měnit 
tyto aspekty nařízení prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, a navrhuje, aby veškeré 
budoucí změny podléhaly spolurozhodování v rámci řádného legislativního postupu.


