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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu).

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: […].



PR\902242PL.doc 3/26 PE487.819v02-00

PL

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...........5

UZASADNIENIE ................................................................................................................25



PE487.819v02-00 4/26 PR\902242PL.doc

PL



PR\902242PL.doc 5/26 PE487.819v02-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poziomu hałasu pojazdów silnikowych 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2011)0856),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję 
(C7-0487/2011),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
25 kwietnia 2012 r.,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki oraz 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wymogi unijne dotyczące 
homologacji typu są już stosowane do 
celów odpowiedniego prawodawstwa UE 
dotyczącego emisji CO2, w tym 
rozporządzenia (WE) nr 715/2007 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji 



PE487.819v02-00 6/26 PR\902242PL.doc

PL

typu pojazdów silnikowych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
lekkich pojazdów pasażerskich i 
użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w 
sprawie dostępu do informacji 
dotyczących naprawy i utrzymania 
pojazdów1, rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z 
dnia 23 kwietnia 2009 r. określającego 
normy emisji dla nowych samochodów 
osobowych w ramach zintegrowanego 
podejścia Wspólnoty na rzecz 
zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych2, rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. 
dotyczącego homologacji typu pojazdów 
silnikowych i silników w odniesieniu do 
emisji zanieczyszczeń pochodzących z 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności 
(Euro VI) oraz w sprawie dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów, zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i 
dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylającego 
dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 
2005/78/WE3, oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. 
określającego normy emisji dla nowych 
lekkich samochodów dostawczych w 
ramach zintegrowanego podejścia Unii na 
rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich 
pojazdów dostawczych4. Wymogi 
techniczne, które mają zastosowanie do 
prawodawstwa UE dotyczącego emisji 
CO2 i wartości granicznych w odniesieniu 
do emisji zanieczyszczeń, powinny być 
zgodne z wymogami, które mają 
zastosowanie do prawodawstwa 
dotyczącego obniżania poziomu emisji 
hałasu. Wymogi unijne dotyczące 
homologacji typu powinny zatem zostać 
określone w sposób zapewniający 
osiągnięcie tych dwóch celów.
_________________
1 Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 1.
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2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
3 Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 1.
4 Dz.U. L 145 z 31.5.2011, s. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Środki techniczne mające na celu obniżenie emisji CO2 obejmują środki zmniejszające wagę 
pojazdu, podczas gdy środki techniczne mające na celu obniżenie poziomu hałasu, takie jak 
izolacja dźwiękowa, zwykle zwiększają wagę pojazdu i emisję CO2. Ponadto izolacja 
dźwiękowa obniża poziom hałasu, zwiększając jednocześnie ryzyko zapalenia się silnika.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Dostarczanie konsumentom, 
zarządcom flot pojazdów i władzom 
publicznym informacji na temat emisji 
dźwięku może wpłynąć na decyzje o 
zakupie i przyspieszyć przejście na cichsze 
floty pojazdów. W celu dostarczenia 
konsumentom niezbędnych informacji 
producent powinien dostarczyć informacje 
na temat poziomu emisji hałasu pojazdów 
zgodnie ze zharmonizowanymi metodami 
przeprowadzania badań w punkcie 
sprzedaży i w technicznych materiałach 
promocyjnych. O poziomie emisji dźwięku 
przez pojazd powinno konsumentów 
informować oznakowanie, porównywalne 
do oznakowań używanych do 
informowania o emisji CO2, zużyciu 
paliwa i hałasie toczenia opon.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie konsumenci nie znają poziomu hałasu pojazdów przed zakupem. Przepisy dotyczące 
homologacji typu wymagają podania informacji o hałasie toczenia opon w punkcie sprzedaży 
i materiałach promocyjnych. Aby promować ciche pojazdy i aby dać konsumentom możliwość 



PE487.819v02-00 8/26 PR\902242PL.doc

PL

dokonania świadomego wyboru, producenci powinni podawać informację o poziomie hałasu 
emitowanego przez pojazd. Władze krajowe i lokalne pełną istotną rolę jako ważni nabywcy 
flot pojazdów i odpowiadają za stosowanie dyrektywy 2002/49/WE, która ma na celu 
obniżenie poziomu hałasu w środowisku miejskim oraz na obszarach rozbudowanej 
infrastruktury transportowej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby umożliwić Komisji zastąpienie 
wymogów technicznych zawartych w tym 
rozporządzeniu bezpośrednim odesłaniem 
do regulaminów nr 51 i 59 EKG ONZ po 
określeniu w nich wartości granicznych 
dotyczących nowej metody badania lub 
dostosowanie tych wymogów do postępu 
technicznego i naukowego, uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej powinny zostać przekazane 
Komisji w odniesieniu do zmiany 
przepisów załączników do niniejszego 
rozporządzenia w zakresie metod badania i 
poziomów hałasu. Szczególnie ważne jest, 
aby podczas prac przygotowawczych 
Komisja przeprowadziła odpowiednie 
konsultacje. Podczas przygotowywania i 
sporządzania aktów delegowanych 
Komisja powinna zapewnić jednoczesne, 
terminowe i odpowiednie przekazanie 
stosownych dokumentów Parlamentowi 
Europejskiego i Radzie.

(12) Aby umożliwić Komisji dostosowanie 
wymogów technicznych zawartych w tym 
rozporządzeniu do postępu technicznego i 
naukowego, uprawnienia do przyjmowania 
aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
powinny zostać przekazane Komisji w celu
zmiany załączników do niniejszego 
rozporządzenia w zakresie unijnych 
procedur homologacji typu w odniesieniu 
do poziomu hałasu wytwarzanego przez 
typy pojazdów i układy wydechowe, metod 
i instrumentów do pomiaru poziomu 
hałasu wytwarzanego przez pojazdy 
silnikowe, układów tłumiących, hałasu 
wytwarzanego przez sprężone powietrze, 
kontroli zgodności produkcji, specyfikacji 
terenu badań, metody pomiaru na 
potrzeby dodatkowych przepisów 
dotyczących emisji dźwięku oraz środków 
zapewniających słyszalność pojazdów 
hybrydowych i elektrycznych. Szczególnie 
ważne jest, aby podczas prac 
przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym z ekspertami. Podczas 
przygotowywania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna zapewnić 
jednoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazanie stosownych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiego i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z nowym standardowym 
sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów delegowanych oraz do bardziej 
szczegółowego określenia załączników, których zmiana powinna być możliwa za pomocą 
aktów delegowanych.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 21a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) „punkt sprzedaży” oznacza miejsce, 
w którym pojazdy są magazynowane i 
oferowane konsumentom do sprzedaży.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia konsumentom dostępu do odpowiednich informacji przy rozważaniu 
zakupu pojazdu należy szeroko udostępnić informacje o poziomie hałasu (proponowany tekst 
byłby zgodny z art. 3 rozporządzenia 1222/2009 w sprawie etykietowania opon, co dotyczy 
również emisji hałasu).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – punkt 21b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) „techniczne materiały promocyjne” 
oznaczają instrukcje techniczne, broszury, 
ulotki i katalogi (w formie drukowanej, 
elektronicznej lub on-line), a także strony 
internetowe, których celem jest sprzedanie 
pojazdów klientom.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia konsumentom dostępu do odpowiednich informacji przy rozważaniu 
zakupu pojazdu należy szeroko udostępnić informacje o poziomie hałasu. (Wnioski zgodne z 
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art. 3 rozporządzenia 1222/2009 w sprawie etykietowania opon, co dotyczy również emisji 
hałasu).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika II nie przekracza 
wartości granicznych określonych w 
załączniku III.

Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika II i podany w 
zaokrągleniu do najbliższej liczby 
całkowitej nie przekracza wartości 
granicznych określonych w załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uzgodnienia przedmiotowego wniosku z innym prawodawstwem UE dotyczącym 
hałasu mierzone wartości dźwięku powinny być podawane w sposób usystematyzowany. 
Wszystkie rozporządzenia podają ostateczny wynik jako pełną wartość liczby całkowitej. 
Proponuje się zastosowanie tej praktyki również w przypadku przedmiotowego 
rozporządzenia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie trzech lat od daty, o której 
mowa w kolumnie trzeciej dotyczącej 
etapu 1 w tabeli zawartej w załączniku III 
do niniejszego rozporządzenia, Komisja 
przeprowadza szczegółowe badanie, aby 
upewnić się, czy graniczne wartości hałasu 
są właściwe. W oparciu o wnioski z 
badania Komisja może w stosownych 
przypadkach przedstawić wnioski w 
sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia.

Niezwłocznie po dacie, o której mowa w 
kolumnie czwartej dotyczącej etapu 2 w 
tabeli zawartej w załączniku III, Komisja 
przeprowadza i publikuje szczegółowe 
badanie, aby upewnić się, czy graniczne 
wartości hałasu dotyczące etapu 3 są 
właściwe. W oparciu o wnioski z badania 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawia wnioski w sprawie zmiany 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
takiej zmiany niniejszego rozporządzenia 
etap 3 rozpoczyna się cztery lata po 
publikacji szczegółowego badania, o 
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którym mowa w niniejszym akapicie.
Niezwłocznie po dacie, o której mowa w 
kolumnie czwartej dotyczącej etapu 3 w 
tabeli zawartej w załączniku III, Komisja 
przeprowadza i publikuje szczegółowe 
badanie, aby upewnić się, czy graniczne 
wartości hałasu dotyczące etapu 4 są 
właściwe. W oparciu o wnioski z tego 
badania Komisja w stosownych 
przypadkach przedstawia wnioski w 
sprawie zmiany niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku takiej 
zmiany niniejszego rozporządzenia etap 4 
rozpoczyna się cztery lata po publikacji 
szczegółowego badania, o którym mowa w 
niniejszym akapicie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić przepis odnoszący się do procedury mającej zastosowanie w przypadku 
wprowadzenia dodatkowych etapów, tak aby zapewnić producentom dostatecznie długi czas 
na dostosowanie się do wszelkich nowych wymogów.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Informacje dla konsumentów

Producenci i dystrybutorzy pojazdów 
dbają o to, aby w przypadku każdego 
pojazdu poziom hałasu określony w 
decybelach (dB(A)), zgodnie z metodami 
badań do celów homologacji typu 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu, 
był podawany w widocznym miejscu w 
punkcie sprzedaży i w technicznych 
materiałach promocyjnych.
Najpóźniej w terminie jednego roku po 
wejściu w życie niniejszego 
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rozporządzenia Komisja ocenia możliwość 
wprowadzenia wymogów dotyczących 
przeznaczonych dla konsumentów 
informacji o poziomie hałasu pojazdów 
oraz w stosownych przypadkach 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie wniosek zgodnie ze zwykłą 
procedurą ustawodawczą. 
Komisja może zaproponować włączenie 
wymogów dotyczących informacji dla 
konsumentów w zakres obowiązującej 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 1999/94/WE z dnia 13 grudnia 1999 
r. odnoszącej się do dostępności dla 
konsumentów informacji o zużyciu paliwa 
i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu 
nowymi samochodami osobowymi1. 
Stosowane metody podawania informacji 
dotyczących emisji CO2 obowiązują 
również w przypadku poziomów hałasu.
_______________
1 Dz.U. L 12 z 18.1.2000.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie jest możliwe stwierdzenie przez konsumenta, jaki jest poziom hałasu 
emitowanego przez pojazd przed zakupem. Aby promować ciche pojazdy i aby dać 
konsumentom możliwość dokonania świadomego wyboru przy zakupie, producent i 
dystrybutor są zobowiązani zaprezentować informację o poziomie hałasu emitowanego przez 
pojazd.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8b
Klasyfikacja i jakość nawierzchni dróg

Zgodnie z terminami przeglądu 
określonymi w dyrektywie 2002/49/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do 
oceny i zarządzania poziomem hałasu w 
środowisku1 Komisja ocenia możliwość 
wprowadzenia systemu klasyfikacji dróg 
określającego typowy dźwięk wywołany 
toczeniem się opon na każdej drodze w 
Unii Europejskiej oraz w stosownych 
przypadkach przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wniosek zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 
Komisja rozważa włączenie wymogu 
podawania przez państwa członkowskie 
informacji dotyczących jakości 
nawierzchni dróg do strategicznych map 
hałasu przewidzianych w dyrektywie 
2002/49/WE.
_______________
1 Dz.U. L 189 z 18.7.2002.

Or. en

Uzasadnienie

Jakość nawierzchni dróg silnie wpływa na dźwięk wywołany toczeniem się opon pojazdów. 
Jak dotąd nie istnieje strategiczne podejście umożliwiające uzyskanie obrazu jakości 
nawierzchni dróg w UE. Powyższa propozycja umożliwiłaby państwom członkowskim i 
społecznościom lokalnym identyfikację obszarów, na których rozsądne byłoby ulepszenie 
nawierzchni dróg, co spowodowałoby obniżenie poziomu hałasu w środowisku. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli producenci podejmują decyzję o 
zamontowaniu w pojazdach systemu AVAS, 
wymagane jest spełnienie wymogów 
określonych w załączniku X.

Jeżeli producenci podejmują decyzję o 
zamontowaniu w pojazdach systemu AVAS, 
wymagane jest spełnienie wymogów 
określonych w załączniku IX.

Or. en

Uzasadnienie

Techniczna korekta wniosku Komisji. 
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych w celu zmiany 
załączników I–XI.

1. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 11 w 
celu zmiany załączników I–II i IV–XII, 
aby dostosować wymogi techniczne 
określone w niniejszym rozporządzeniu do 
postępu technicznego i naukowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE tylko inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego mogą być 
przekazywane Komisji, podczas gdy istotne elementy określonego są zastrzeżone dla samego 
aktu ustawodawczego. Przepisy załącznika III, tzn. wartości graniczne hałasu oraz okres 
dostosowawczy (etapy), stanowią istotne elementy wniosku i dlatego są zastrzeżone dla 
współprawodawców. Poprawka ta jest również niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z 
nowym standardowym sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów 
delegowanych.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli wartości graniczne dotyczące 
metody badania są ustanowione w 
regulaminie nr 51 EKG ONZ, Komisja 
rozważa zastąpienie wymogów 
technicznych określonych w załączniku III 
bezpośrednim odesłaniem do 
odpowiednich wymogów zawartych w 
regulaminach nr 51 i 59 EKG ONZ.

2. Jeżeli wartości graniczne dotyczące 
metody badania są ustanowione w 
regulaminie nr 51 EKG ONZ, Komisja 
ocenia możliwość zastąpienia wymogów 
technicznych określonych w załączniku III 
bezpośrednim odesłaniem do 
odpowiednich wymogów zawartych w 
regulaminach nr 51 i 59 EKG ONZ oraz, w 
stosownych przypadkach, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek w sprawie zmiany załącznika III 
zgodnie ze zwykłą procedurą 
ustawodawczą.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 TFUE tylko inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego mogą być 
przekazywane Komisji, podczas gdy istotne elementy są zastrzeżone dla samego aktu 
ustawodawczego. Przepisy załącznika III, tzn. wartości graniczne hałasu oraz okres 
dostosowawczy (etapy), stanowią istotne elementy wniosku i dlatego są zastrzeżone dla 
współprawodawców.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

1. Uprawnienie do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlega warunkom określonym w 
niniejszym artykule.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z nowym standardowym 
sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów delegowanych.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia przyjęcia niniejszego 
rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 10 
ust. 1, powierza się Komisji na czas 
nieokreślony od dnia wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z nowym standardowym 
sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów delegowanych.



PE487.819v02-00 16/26 PR\902242PL.doc

PL

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 10 ust. 1 może zostać odwołane w 
każdym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

3. Przekazanie uprawnień przewidziane w 
art. 10 ust. 1 może zostać odwołane w 
każdym momencie przez Parlament 
Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu 
kończy przekazanie uprawnień 
określonych w tej decyzji. Staje się ona 
skuteczna następnego dnia po jej 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub od późniejszej daty, 
która jest w niej określona. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z nowym standardowym 
sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów delegowanych.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
10 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch 
miesięcy od daty zawiadomienia o akcie 
skierowanego do Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub też jeśli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin 
ten jest przedłużany o miesiąc z inicjatywy 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 
10 ust. 1 wchodzi w życie wyłącznie w 
przypadku braku sprzeciwu Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, w terminie dwóch 
miesięcy od daty zawiadomienia o akcie 
skierowanego do Parlamentu 
Europejskiego i Rady lub też jeśli przed 
upływem tego terminu Parlament 
Europejski i Rada poinformują Komisję, że 
nie zamierzają zgłosić sprzeciwu. Termin 
ten jest przedłużany o dwa miesiące z 
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Parlamentu Europejskiego lub Rady. inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta jest niezbędna do uzgodnienia wniosku Komisji z nowym standardowym 
sformułowaniem przepisów odnoszących się do aktów delegowanych.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 skreślony
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. Parlament Europejski i Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
licząc od daty powiadomienia. Z 
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady termin ten jest przedłużany o 
miesiąc.
2. Jeśli po upływie tego terminu ani 
Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego lub jeśli przed upływem 
tego terminu zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję Europejską, że podjęły decyzję o 
niewyrażaniu sprzeciwu, akt delegowany 
wchodzi w życie z dniem przewidzianym w 
jego przepisach.
3. Jeśli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. en
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Uzasadnienie

Art. 12 jest zbędny ze względu na przepisy art. 11 ust. 5. Poprawka ta uzgodniłaby zatem 
wniosek Komisji z nowym standardowym sformułowaniem przepisów odnoszących się do 
aktów delegowanych.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tryb pilny skreślony
1. Akty delegowane przyjęte na mocy art. 
10 ust. 1 wchodzą w życie bezzwłocznie i 
mają zastosowanie, o ile nie został 
wyrażony sprzeciw zgodnie z ust. 2. W 
zawiadomieniu o akcie skierowanym do 
Parlamentu Europejskiego i Rady podane 
zostają powody, dla których skorzystano z 
trybu pilnego.
2. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 11 ust. 5. W takim 
przypadku Komisja uchyla dany akt 
bezzwłocznie po otrzymaniu 
zawiadomienia o decyzji o sprzeciwie 
zgłoszonym przez Parlament Europejski 
lub Radę.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie trybu pilnego nie jest odpowiednio uzasadnione ani w art. 10, ani w punktach 
preambuły, zatem konieczne jest usunięcie art. 13.
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3.2.2.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3.2.2. Poziomy emisji hałasu wywołanego 
toczeniem się opon określono w 
rozporządzeniu (WE) nr 661/2009 
dotyczącym bezpieczeństwa ogólnego 
pojazdów silnikowych. Opony użyte do 
badania są reprezentatywne dla pojazdu i 
są wybrane przez producenta pojazdu oraz 
ujęte w dodatku 3 do załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia. Odpowiadają 
one jednemu z rozmiarów opon 
wyznaczonych jako oryginalne 
wyposażenie pojazdu. Opona jest lub 
będzie dostępna na rynku w celach 
handlowych w tym samym czasie, co 
pojazd. 2/ Opony są napompowane do 
ciśnienia zalecanego przez producenta 
pojazdu dla masy próbnej pojazdu. 
Głębokość bieżnika opon wynosi co 
najmniej 80% całkowitej głębokości 
bieżnika.

Or. en

Uzasadnienie

Celem nowej metody badania jest stymulacja rzeczywistego ruchu miejskiego. W przypadku 
ruchu należy standardowo stosować głębokość bieżnika opon. Zgodnie z zaleceniem EKG 
ONZ minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 80% całkowitej głębokości bieżnika.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4.1.2.1.4.1.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4.1.2.1.4.1. Pojazdy z przekładniami 
manualnymi, przekładniami 
automatycznymi, przekładniami 
adaptacyjnymi lub przekładniami CVT 

4.1.2.1.4.1. Pojazdy z przekładniami 
manualnymi, przekładniami 
automatycznymi, przekładniami 
adaptacyjnymi lub przekładniami CVT 
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badane z zablokowanymi przełożeniami 
skrzyni biegów.

badane z zablokowanymi przełożeniami 
skrzyni biegów.

W odniesieniu do wyboru przełożeń 
skrzyni biegów możliwe są następujące 
warunki:

W odniesieniu do wyboru przełożeń 
skrzyni biegów możliwe są następujące 
warunki:

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

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

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

ref oblicza się za pomocą następującego 
wzoru:

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

ref oblicza się za pomocą następującego 
wzoru:

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

ref stosuje się wartość przyspieszenia awot test
osiągniętą podczas badania;

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

ref stosuje się wartość przyspieszenia awot test
osiągniętą podczas badania;

Or. en
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Uzasadnienie

Dostępne wykorzystywane statystyki dotyczące jazdy, służące do rozwoju nowej światowej 
procedury badania lekkich pojazdów dostawczych (WLTP) pokazują, że przyspieszenie 
przekraczające 2 m/s² nie jest uzasadnione. Ponadto obowiązkowa procedura monitorowania 
w przypadku tego nowego rozporządzenia w latach 2007–2010 opierała się na definicji 
badania przy przyspieszeniu 2 m/s².

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

rejestracji, sprzedaży 
i dopuszczania do 

ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po publikacji]

Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe* Ogólne Terenowe*

M

Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
pasażerów

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

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

76 78 74 76 74 76
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moc 
znamionowa 
silnika > 150 kW

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Pojazdy 
wykorzystywane 
do przewozu 
towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton; 
moc 
znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Poprawka Parlamentu

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu

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

Etap 2 ważny od 
6 lat po wejściu w 
życie*

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

Etap 4**** 
ważny od 14 lat 
po wejściu w 
życie***

stosunek mocy do masy < 120 
kW/t

71 70 69 67

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

72 71 70 68

stosunek mocy do masy > 150 
kW/t

74 73 72 70

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

71 70 69 68

M2
ciężar brutto pojazdu < 2,5 tony; 
moc znamionowa > 75 kW/t

72 71 70 68

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

74 73 71 69

N1 ciężar brutto pojazdu <2,5 tony 72 71 70 68
2,5 tony < ciężar brutto pojazdu < 
3,5 tony

74 73 71 69

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

Kategoria 
pojazdu

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

Etap 2 ważny od 
8 lat po wejściu w 
życie

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

Etap 4**** ważny 
od 16 lat po 
wejściu w życie***

M2
ciężar brutto pojazdu >3,5 tony; 
moc znamionowa < 150 kW

76 74 72 70

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

77 75 73 72

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

N2 75 < moc znamionowa < 150 kW 77 76 74 72
moc znamionowa > 150 kW 78 77 76 74
moc znamionowa < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < moc znamionowa < 150 kW 79 78 76 74
150 < moc znamionowa < 250 kW 81 80 78 77
moc znamionowa >250 kW 82 81 80 79

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

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

*** W przypadku wszystkich kategorii pojazdów okres przejściowy w odniesieniu do sprzedaży i 
dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 4 lata.

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia odpowiedniej równowagi między koniecznością utrzymania cyklów 
rozwoju przemysłowego i pewnością prawną oraz w celu osiągnięcia niezbędnych korzyści 
pod względem zdrowia publicznego określono cztery etapy. Etapy 3 i 4 w szczególności 
wyznaczają ambitne cele. Zaktualizowano również kategorie pojazdów zgodnie z najnowszymi 
normami technicznymi. Dodatkowe rozróżnienie tych kategorii pojazdów umożliwia 
określenie bardziej realistycznych wartości granicznych hałasu. Terminy są zgodne z 
typowymi cyklami produkcji i są odmienne w przypadku lekkich pojazdów dostawczych i 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. 

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Dobór próby i ocena wyników 3. Dobór próby i ocena wyników 

Należy wybrać jeden pojazd i poddać go 
badaniom określonym w pkt 2. Jeżeli 
wyniki badania spełniają wymogi w 
zakresie zgodności produkcji określone w 
załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, 
pojazd uznaje się za odpowiadający 
przepisom w zakresie zgodności produkcji.

Należy wybrać jeden pojazd i poddać go 
badaniom określonym w pkt 2. Jeżeli 
wyniki badania spełniają wymogi w 
zakresie zgodności produkcji określone w 
załączniku X do dyrektywy 2007/46/WE, 
pojazd uznaje się za odpowiadający 
przepisom w zakresie zgodności produkcji.
Obowiązujące wymogi w zakresie 
zgodności produkcji są wartościami 
granicznymi określonymi w załączniku III 
z dodatkowym marginesem 1dB(A).

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z innymi rozporządzeniami, takimi jak rozporządzenie 661/2009, oraz ze 
specyfikacjami określonymi w obecnym prawodawstwie przewidziano dodatkowy margines 
wynoszący +1dB w przypadku kontroli zgodności produkcji.
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UZASADNIENIE

Głównym celem wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie poziomu hałasu 
pojazdów silnikowych jest ochrona zdrowia publicznego i środowiska za pomocą środków 
obniżających poziom hałasu pojazdów silnikowych. 

Wniosek wprowadziłby nową metodę badania służącą do pomiaru poziomu hałasu pojazdów 
silnikowych i nowe wartości graniczne hałasu w przypadku różnych kategorii pojazdów 
lekkich, pojazdów średniej wielkości i pojazdów ciężkich.

Sprawozdawca popiera ogólne ukierunkowanie wniosku Komisji jako istotny krok ku 
zapobieganiu skutkom wywieranym przez emisje hałasu wytwarzanego przez pojazdy 
silnikowe na zdrowia publiczne i środowisko. Sprawozdawca uważa jednak, że we wniosku 
Komisji należałoby wprowadzić kilka dodatkowych elementów i korekt technicznych, 
zwłaszcza w celu stworzenia zachęt do produkcji i zakupu pojazdów o niższym poziomie 
hałasu. Sprawozdawca przyznaje również, że hałas wytwarzany przez pojazdy silnikowe 
pochodzi z wielu źródeł, w tym z silnika, opon, nawierzchni dróg i hałasu aerodynamicznego.

Wniosek Komisji kładzie obecnie niewystarczający nacisk na podawanie konsumentom 
informacji na temat poziomu hałasu pojazdów silnikowych. Sprawozdawca poparłby 
wprowadzenie systemu oznakowania podającego poziom emisji hałasu wytwarzanego przez 
pojazdy, aby promować ciche pojazdy i dać konsumentom możliwość dokonania świadomego 
wyboru przed zakupem pojazdu. 

Jakość nawierzchni dróg również w znaczący sposób wpływa na dźwięk wywołany toczeniem 
się opon pojazdów. Sprawozdawca uważa, że wniosek Komisji można by ulepszyć poprzez 
wprowadzenie systemu klasyfikacji dróg, który umożliwiłby państwom członkowskim oraz 
władzom krajowym i lokalnym skuteczniejsze monitorowanie i ocenę jakości nawierzchni 
dróg w celu zmniejszenia wpływu na ogólny poziom hałasu. 

Sprawozdawca zaproponowałby również kilka poprawek do wymogów technicznych 
dotyczących metod pomiaru poziomu hałasu pojazdów silnikowych oraz do przepisów 
dotyczących wartości granicznych w celu zaktualizowania wniosku zgodnie z postępem 
technicznym w zakresie procedur badania oraz zwiększenia ogólnych możliwości spełnienia 
wymogów. Poprawki te obejmowałyby zmiany przepisów dotyczących głębokości bieżnika 
opon i przyspieszenia w odniesieniu do warunków wyboru przełożenia skrzyni biegów. 
Sprawozdawca proponuje zmiany podziału pojazdów na kategorie w odniesieniu do
stosowanych wartości granicznych hałasu, a także wprowadzenie nowego etapu 4, który w 
odpowiednich przypadkach miałby zastosowanie po dokonaniu przez Komisję przeglądu po 
wprowadzeniu etapu 3. 

Ponadto sprawozdawca uważa, że ustalenie wartości granicznych (oraz terminów, w których 
wartości te obowiązują) dla kategorii pojazdów, określonych w załączniku III do wniosku 
Komisji, jest istotnym elementem rozporządzenia, który powinien zostać określony przez 
współprawodawców. W związku z tym sprawozdawca nie może poprzeć propozycji 
powierzenia Komisji uprawnień do zmiany tych aspektów rozporządzenia za pomocą aktów 
delegowanych, a zatem proponuje, aby przyszłe zmiany były wprowadzane na zasadzie 
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współdecyzji zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. 


