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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku motorových 
vozidiel
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0856),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0487/2011),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. apríla 
2012,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a na stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Požiadavky EÚ na typové schválenie 
sa už uplatňujú na účely príslušných 
právnych predpisov EÚ upravujúcich 
emisie CO2 vrátane nariadenia (ES) 
č. 715/2007 Európskeho parlamentu 
a Rady z 20. júna 2007 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel 
so zreteľom na emisie ľahkých osobných 
a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) 
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a o prístupe k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel1, nariadenia (ES) 
č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa 
stanovujú výkonové emisné normy nových 
osobných automobilov ako súčasť 
integrovaného prístupu Spoločenstva 
na zníženie emisií CO2  z ľahkých 
úžitkových vozidiel2, nariadenia (ES) 
č. 595/2009 z 18. júna 2009 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel 
a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých 
úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe 
k informáciám o oprave a údržbe vozidiel, 
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
(ES) č. 715/2007 a smernica 2007/46/ES 
a zrušujú smernice 80/1269/EHS, 
2005/55/ES a 2005/78/ES3, a nariadenia 
(ES) č. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým 
sa stanovujú emisné normy pre nové 
ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť 
integrovaného prístupu Únie na zníženie 
emisií CO2 z ľahkých vozidiel4. Technické 
požiadavky, ktoré sa vzťahujú na právne 
predpisy EÚ upravujúce emisie CO2
a hraničné hodnoty emisií znečisťujúcich 
látok, by mali byť v súlade 
s požiadavkami, ktoré sa uplatňujú 
na právne predpisy upravujúce zníženie 
emisií hluku. Požiadavky EÚ na typové 
schvaľovanie by sa preto mali stanoviť 
spôsobom, ktorým sa zaručí, že tieto 
dvojaké ciele sa dosiahnu.
_________________
1 Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1. 

Or. en

Odôvodnenie

Technické opatrenia na znižovanie emisií CO2 zahŕňajú aj opatrenia na zníženie hmotnosti 
vozidiel, keďže technické opatrenia zamerané na znižovanie hluku, ako sú zvukové izolácie, 
bežne zvyšujú hmotnosť vozidla a zvyšujú aj emisie CO2. Zvukové izolácie okrem toho znižujú 
hlučnosť, no zároveň zvyšujú riziko vzplanutia motora.



PR\902242SK.doc 7/24 PE487.819v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Poskytovanie informácií o emisiách 
hluku spotrebiteľom, správcom vozových 
parkov a orgánom verejnej správy môžu 
ovplyvniť rozhodnutia o kúpe a urýchliť 
prechod na tichšie vozidlá. S cieľom 
poskytnúť spotrebiteľom potrebné 
informácie by mal výrobca dodať údaje 
o hladinách hluku vozidiel v súlade 
s harmonizovanými metódami testovania, 
a to na predajnom mieste a v technických 
propagačných materiáloch. Označenia 
porovnateľné s označeniami 
pre informácie o emisiách CO2, spotrebe 
paliva a hlučnosti pneumatík by mali 
spotrebiteľov informovať o emisiách 
hluku vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti spotrebitelia nepoznajú hladiny hluku vozidiel pred ich nákupom. Právne 
predpisy týkajúce sa označovania pneumatík vyžadujú poskytovanie informácií 
o pneumatikách na mieste predaja a v propagačných materiáloch. S cieľom podporovať nízko 
hlukové vozidlá a informovanú voľbu spotrebiteľov by mali výrobcovia poskytovať informácie 
o hladinách hluku vozidiel. Celoštátne a miestne orgány zohrávajú ústrednú úlohu ako hlavní 
nákupcovia vozidlových parkov a majú zodpovednosť za smernicu 2002/49/ES, ktorej cieľom 
je znížiť environmentálny hluk v mestských oblastiach a v prípade veľkých projektov 
dopravnej infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) S cieľom umožniť Komisii nahradiť
technické požiadavky v tomto nariadení 

(12) S cieľom umožniť prispôsobiť
technické požiadavky v tomto nariadení 
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priamym odkazom na predpisy EHK OSN 
č. 51 a č. 59, ak sa v nich ustanovujú 
limitné hodnoty vzťahujúce sa na novú 
skúšobnú metódu, alebo prispôsobiť tieto 
požiadavky technickému a vedeckému 
pokroku, na Komisiu by sa v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie mala delegovať právomoc 
prijímať akty súvisiace so zmenou 
a doplnením ustanovení v prílohách k 
tomuto nariadeniu s ohľadom na skúšobné 
metódy a hladiny hluku. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas svojich 
prípravných prác uskutočnila náležité
konzultácie. Komisia by pri príprave 
a tvorbe delegovaných aktov mala zaistiť 
súbežné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

technickému a vedeckému pokroku by sa
mala Komisii udeliť právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, aby sa zmenili 
a doplnili ustanovenia v prílohách k 
tomuto nariadeniu s ohľadom na postupy 
typového schvaľovania EÚ, pokiaľ ide 
o hladinu hluku typu vozidiel 
a výfukových systémov, metódy a prístroje 
na meranie hluku vydávaného 
motorovými vozidlami, systémy tlmenia 
hluku, hluk stlačeného vzduchu, kontroly 
zhody výroby vozidiel, špecifikácie 
týkajúce sa miesta vykonávania skúšok, 
metódy merania v súvislosti 
s dodatočnými ustanoveniami o emisiách 
hluku a opatrenia na zabezpečenie 
počuteľnosti hybridných a elektrických 
vozidiel. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila vhodné
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri 
príprave a vypracovávaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, 
včasné a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu a 
Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou 
pre ustanovenia týkajúce sa delegovaných aktov a konkrétnejšie špecifikovať prílohy, ktoré by 
sa mali dať upravovať delegovanými aktmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) „predajné miesto” znamená miesto, 
kde sa vozidlá uskladňujú a ponúkajú 
na predaj spotrebiteľom.

Or. en
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Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú mať prístup k relevantným informáciám 
pri zvažovaní kúpy vozidla, údaje o hlučnosti by mali byť všeobecne dostupné (navrhované 
znenie by sa zosúladilo s článkom 3 nariadenia 1222/2009 o označovaní pneumatík vrátane 
emisií hluku).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) „technický propagačný materiál” 
znamená technické príručky, brožúry, 
letáky a katalógy (či už v tlačenej, 
elektronickej alebo online podobe), ako aj 
webové stránky, ktorých účelom je 
predávať vozidlá spotrebiteľom.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú mať prístup k relevantným informáciám pri 
zvažovaní kúpy vozidla, mali by byť údaje o hlučnosti všeobecne dostupné. (návrhy 
zosúladené s článkom 3 nariadenia 1222/2009 o označovaní pneumatík vrátane emisií hluku).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hladina hluku meraná v súlade s 
ustanoveniami prílohy II nepresiahne 
limity ustanovené v prílohe III.

Hladina hluku meraná v súlade s 
ustanoveniami prílohy II a zaokrúhlená 
na najbližšie celé číslo nepresiahne limity 
ustanovené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zosúladenia tohto návrhu s ďalšími právnymi predpismi EÚ o hlučnosti by sa 
namerané hladiny hluku mali systematicky vykazovať. Vo všetkých nariadeniach sa konečné 
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výsledky vykazujú v úplne zaokrúhlených hodnotách. Navrhuje sa, aby sa táto prax zachovala 
v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Do troch rokov od dátumu uvedeného
v prílohe III, treťom stĺpci, fáze 1 
k tomuto nariadeniu Komisia vypracuje 
podrobnú štúdiu s cieľom zistiť, či sa 
preukázala primeranosť limitov hluku. Na 
základe záverov tejto štúdie Komisia môže
predkladať prípadné návrhy na zmenu 
a doplnenie tohto nariadenia.

Komisia vypracuje a zverejní podrobnú 
štúdiu čo najskôr po dátume uvedenom
v prílohe III štvrtom stĺpci fáze 2 s cieľom 
zistiť, či sa preukázala primeranosť limitov 
hluku pre fázu 3. Na základe záverov tejto 
štúdie Komisia predkladá prípadné návrhy 
na zmenu a doplnenie tohto nariadenia. 
V prípade takejto zmeny a doplnenia tohto 
nariadenia sa fáza 3 uplatňuje od štyroch 
rokov po zverejnení podrobnej štúdie 
uvedenej v tomto pododseku.
Komisia vypracuje a zverejní podrobnú 
štúdiu čo najskôr po dátume uvedenom 
v prílohe III štvrtom stĺpci fáze 3 s cieľom 
zistiť, či sa preukázala primeranosť 
limitov hluku pre fázu 4. Na základe 
záverov tejto štúdie Komisia predkladá 
prípadné návrhy na zmenu a doplnenie 
tohto nariadenia. V prípade takejto zmeny 
a doplnenia tohto nariadenia sa fáza 4 
uplatňuje od štyroch rokov po zverejnení 
podrobnej štúdie uvedenej v tomto 
pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa prijať ustanovenie v súvislosti s postupom vzťahujúcim sa na zavedenie 
akýchkoľvek ďalších fáz, aby sa zabezpečilo, že výrobcovia majú dostatok času 
na prispôsobenie akýchkoľvek nových požiadaviek.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Informovanosť spotrebiteľov

Výrobcovia a distribútori vozidiel 
zabezpečia, aby v prípade každého vozidla 
bola na dobre viditeľnom mieste 
v predajnom mieste a v technických 
propagačných materiáloch uvedená 
informácia o hladine hluku v decibeloch 
v súlade so skúšobnými metódami 
typového schvaľovania stanovenými 
v tomto nariadení.
Najneskôr jeden rok od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia Komisia 
posúdi možnosť zavedenia požiadaviek, 
pokiaľ ide o informovanosť spotrebiteľov 
o hladine hluku vozidiel, a v prípade 
potreby predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrh v súlade s riadnym 
legislatívnym postupom. 
Komisia môže navrhnúť, aby sa takéto 
požiadavky zahrnuli do existujúcej 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
1999/94/ES z 13. decembra 1999 
o dostupnosti spotrebiteľských informácií 
o spotrebe paliva a emisiách CO2
pri predaji nových osobných 
automobilov1. Zavedené metódy 
zverejnenia emisií CO2 sa uplatňujú aj 
na hladiny hluku.
_______________
1 Ú. v. ES L 12, 18.1.2000.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľom v súčasnosti nie je umožnené dozvedieť sa údaje o hladine hluku vozidla 
pred jeho kúpou. V záujme propagácie nízko hlukových vozidiel a umožnenia spotrebiteľom 
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uskutočniť informovaný výber, pokiaľ ide o kúpu vozidla, výrobca aj predajca sú povinní 
viditeľne zverejniť údaj o hladine hluku vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8b
Klasifikácia a kvalita povrchu cesty

V súlade s časovým harmonogramom 
revízie stanoveným v smernici 2002/49/ES 
Európskeho parlamentu a Rady z 25. júna 
2002, ktorá sa týka posudzovania 
a riadenia environmentálneho hluku1, 
Komisia posúdi možnosť zavedenia 
systému klasifikácie ciest, pomocou 
ktorého sa opíše typický hluk valenia 
na každej ceste v Európskej únii, 
a v prípade potreby predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom. 
Komisia zváži zavedenie povinnosti 
pre členské štáty, aby poskytovali 
informácie o kvalite povrchu ciest 
v strategických hlukových mapách 
stanovených v smernici 2002/49/ES.
_______________
1 Ú. v. ES L 189, 18.7.2002.

Or. en

Odôvodnenie

Kvalita povrchu cesty výrazne ovplyvňuje emisie hluku valenia vozidla. Doposiaľ neexistuje 
strategický prístup umožňujúci získať prehľad o kvalite povrchu ciest v EÚ. Uvedený návrh by 
umožnil členským štátom a komunitám určiť oblasti, kde má zmysel skvalitniť povrch cesty, 
a viedol by k zníženiu environmentálneho hluku. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa výrobcovia rozhodnú namontovať do 
vozidiel systém AVAS, musia byť splnené 
požiadavky prílohy X.

Ak sa výrobcovia rozhodnú namontovať do 
vozidiel systém AVAS, musia byť splnené 
požiadavky prílohy IX.

Or. en

Odôvodnenie

Technická oprava návrhu Komisie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať
delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť 
prílohy I až XI.

1. V záujme prispôsobenia technických 
požiadaviek tohto nariadenia technickému 
a vedeckému pokroku je Komisia 
splnomocnená v súlade s článkom 11
prijať delegované akty s cieľom zmeniť a 
doplniť prílohy I až II a IV až XII.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ sa môžu na Komisiu delegovať len nepodstatné prvky 
legislatívneho aktu, kým podstatné prvky sa vyhradia samotnému legislatívnemu aktu. 
Ustanovenia prílohy III, teda limitné hodnoty hluku a čas na prípravu (fázy) sú podstatné 
prvky návrhu, a mali by sa preto vyhradiť pre spoluzákonodarcov. Cieľom tohto PDN je tiež 
zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení týkajúcich sa 
delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ limitné hodnoty pre skúšobnú 
metódu ustanovuje predpis EHK OSN č. 
51, Komisia zváži možnosť nahradiť 
technické požiadavky ustanovené v prílohe 
III priamym odkazom na zodpovedajúce 
požiadavky v predpisoch EHK OSN č. 51 
a č. 59.

2. Pokiaľ limitné hodnoty pre skúšobnú 
metódu ustanovuje predpis EHK OSN 
č. 51, Komisia posúdi možnosť nahradiť 
technické požiadavky ustanovené v prílohe 
III priamym odkazom na zodpovedajúce 
požiadavky v predpisoch EHK OSN č. 51 
a č. 59 a v prípade potreby predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh 
na zmenu a doplnenie prílohy III v súlade 
s riadnym legislatívnym postupom.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ sa môžu na Komisiu delegovať len nepodstatné prvky 
legislatívneho aktu, kým podstatné prvky sa vyhradia samotnému legislatívnemu aktu. 
Ustanovenia prílohy III, teda limitné hodnoty hluku a čas na prípravu (fázy) sú podstatné 
prvky návrhu, a mali by sa preto vyhradiť pre spoluzákonodarcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii za predpokladu, že sú 
splnené podmienky ustanovené v tomto 
článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
Komisii udeľuje za podmienok stanovených
v tomto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení 
týkajúcich sa delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na neurčité obdobie odo dňa
prijatia tohto nariadenia.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 10 ods. 1 sa Komisii 
udeľuje na dobu neurčitú od dátumu
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení 
týkajúcich sa delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
kedykoľvek odvolať delegovanie právomocí 
uvedené v článku 10 ods. 1. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v tomto rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nemá vplyv na platnosť žiadneho 
delegovaného aktu, ktorý už nadobudol
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 10 ods. 1 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci v ňom uvedenej. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 
neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli
účinnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení 
týkajúcich sa delegovaných aktov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 
ods. 1 nadobudne účinnosť len vtedy, ak 
Európsky parlament alebo Rada do dvoch 
mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
nevznesú žiadne námietky, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty Európsky parlament 
a Rada informovali Komisiu, že nevznesú 
námietky. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o jeden mesiac.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 10 
ods. 1 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zosúladiť návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení 
týkajúcich sa delegovaných aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 12 vypúšťa sa
Námietky voči delegovaným aktom

1. Európsky parlament a Rada môžu voči 
delegovanému aktu vzniesť námietky v 
lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o jeden mesiac.
2. Ak do konca tejto lehoty Európsky 
parlament ani Rada nevznesú námietky 
voči delegovanému aktu, alebo ak pred 
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týmto dátumom Európsky parlament a 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí námietky nevzniesť, 
delegovaný akt nadobudne účinnosť v 
deň stanovený v jeho ustanoveniach.
3. Ak Európsky parlament alebo Rada 
vznesú proti prijatému delegovanému 
aktu námietky, tento akt nenadobudne 
účinnosť. Inštitúcia, ktorá vzniesla 
námietku voči delegovanému aktu, uvedie 
odôvodnenie svojej námietky.

Or. en

Odôvodnenie
Článok 12 je nadbytočný vzhľadom na článok 11 ods. 5. Cieľom tohto PDN je preto zosúladiť 
návrh Komisie s novou štandardnou formuláciou ustanovení týkajúcich sa delegovaných 
aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Naliehavý postup vypúšťa sa
1. Delegované akty prijaté podľa článku 
10 ods. 1 nadobúdajú účinnosť 
bezodkladne a uplatňujú sa, pokiaľ voči 
nim nie je vznesená námietka 
podľa odseku 2. V oznámení 
o delegovanom akte Európskemu 
parlamentu a Rade sú uvedené dôvody na 
použitie naliehavého postupu.
2. Európsky parlament alebo Rada môžu 
voči delegovanému aktu vzniesť námietku 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
11 ods. 5. V takom prípade Komisia zruší 
akt bezodkladne po tom, ako jej Európsky 
parlament alebo Rada oznámi svoje 
rozhodnutie o vznesení námietky.

Or. en
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Odôvodnenie
Použitie naliehavého postupu nie je opodstatnené v článku 10 ani v odôvodneniach, a preto 
by sa mal článok 13 vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3.2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

3.2.2. Emisie hluku valenia pneumatiky sú 
ustanovené v nariadení (ES) č. 661/2009 
o všeobecnej bezpečnosti motorových 
vozidiel. Pneumatiky, ktoré sa majú použiť 
na skúšanie, sú reprezentatívne pre vozidlo, 
vyberie ich výrobca vozidla a zaznamenajú 
sa v doplnku 3 k prílohe I tohto nariadenia. 
Zodpovedajú jednej z veľkostí pneumatík 
určených pre vozidlo ako originálne 
príslušenstvo. Pneumatika je alebo bude 
komerčne dostupná na trhu v rovnakom 
čase ako vozidlo.2/ Pneumatiky musia byť 
nahustené na tlak odporúčaný výrobcom 
vozidla pre skúšobnú hmotnosť vozidla. 
Pneumatiky majú hĺbku dezénu 
zodpovedajúcu aspoň 80 % plnej hĺbky 
dezénu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom novej skúšobnej metódy je simulovať skutočnú dopravu v meste. Hĺbka dezénu 
pneumatík by mala byť taká, aká sa bežne používa v doprave. Odporúčanie UNECE sa týka 
minimálnej hĺbky dezénu zodpovedajúcej 80 % plnej hĺbky dezénu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.1.4.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4.1.2.1.4.1. Vozidlá s ručnými 
prevodovkami, automatickými 

4.1.2.1.4.1. Vozidlá s ručnými 
prevodovkami, automatickými 
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prevodovkami, adaptívnymi prevodovkami 
alebo prevodovkami CVT skúšané so 
zablokovanými prevodovými stupňami

prevodovkami, adaptívnymi prevodovkami 
alebo prevodovkami CVT skúšané so 
zablokovanými prevodovými stupňami

Možné sú tieto podmienky voľby 
prevodového pomeru:

Možné sú tieto podmienky voľby 
prevodového pomeru:

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

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

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

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Dostupné štatistiky o jazde, ktoré sa používajú, v súvislosti s novým celosvetovým skúšobným 
postupom pre ľahké úžitkové vozidlá ukazujú, že miera zrýchlenia vyššia ako 2,0 m/s² nie je 
odôvodnená. Okrem toho povinný monitorovací postup týkajúci sa tohto nového nariadenia 
medzi rokmi 2007 a 2010 vychádzal z definície skúšky so zrýchlením 2,0 m/s².
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

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

vozidla
Opis kategórie 

vozidla
Limitné hodnoty

vyjadrené v dB(A)
[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty pre 
typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty pre 
registráciu, predaj 

a uvedenie vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti od
[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti od
[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti od
[7 rokov po uverejnení]

Všeobecn
é

Terénn
e

Všeobecn
é

Terénn
e Všeobecné Terénne

M
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb

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

M1

Počet miest < 9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9;
hmotnosť < 2 
tony

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77
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N

Vozidlá 
používané 
na prepravu 
tovaru

N1
hmotnosť < 2 
tony 71 71 69 69 69 69

N1
2 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

72 73 70 71 70 71

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý výkon 
motora > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Parlamentu

Príloha III
Limitné hodnoty

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

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

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

Fáza 2 v platnosti 
od 6 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti*

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

Fáza 4**** 
v platnosti 
od 14 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti***

pomer výkonu k hmotnosti < 120 
kW/t

71 70 69 67

M1 2) 120 < pomer výkonu k hmotnosti 72 71 70 68
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< 150 kW/t
pomer výkonu k hmotnosti > 150 
kW/t

74 73 72 70

celková hmotnosť vozidla < 
2,5 tony; menovitý výkon < 75 
kW/t

71 70 69 68

M2
celková hmotnosť vozidla < 
2,5 tony; menovitý výkon > 75 
kW/t

72 71 70 68

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

74 73 71 69

N1 celková hmotnosť vozidla < 2,5 
tony

72 71 70 68

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

74 73 71 69

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

Opis kategórie vozidla Fáza 1 v platnosti 
od 3 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti

Fáza 2 v platnosti 
od 8 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti

Fáza 3**** 
v platnosti 
od 12 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti**

Fáza 4**** 
v platnosti 
od 16 rokov 
po nadobudnutí 
účinnosti***

M2
celková hmotnosť vozidla >
3,5 tony; menovitý výkon < 150 
kW/t

76 74 72 70

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

77 75 73 72

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

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

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

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

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

*** V prípade vozidiel všetkých kategórií je prechodné obdobie na predaj a uvedenie 
do prevádzky nových vozidiel 4 roky.

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

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

2) Limitné hodnoty sa zvýšia o +1dB v prípade vozidla kategórie M1, ak je vozidlo vybavené 
pneumatikami triedy C1D alebo C1E v súlade s vymedzením pojmu stanoveným v časti C 
prílohy II nariadenia (ES) č. 661/2009. 

Or. en



PR\902242SK.doc 23/24 PE487.819v02-00

SK

Odôvodnenie

Vytvorili sa štyri fázy s cieľom zabezpečiť primeranú rovnováhu medzi potrebou zachovať 
cykly priemyselného rozvoja a právnu istotu a dosiahnuť nevyhnutné výhody v oblasti 
verejného zdravia. Predovšetkým fázy 3 a 4 stanovujú ambiciózne ciele. Podľa najnovších 
technických noriem sa tiež aktualizovali kategórie vozidiel. Ďalšie rozlišovanie týchto 
kategórií vozidiel umožňuje realistickejšie limitné hodnoty hluku. Lehoty sú zlučiteľné 
s typickými výrobnými cyklami a líšia sa v prípade ľahkých úžitkových a ťažkých úžitkových 
vozidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odber vzoriek a hodnotenie výsledkov 3. Odber vzoriek a hodnotenie výsledkov 
Musí sa vybrať jedno vozidlo a podrobiť 
skúškam uvedeným v bode 2. Ak výsledky 
skúšky spĺňajú požiadavky na zhodu 
výroby uvedené v prílohe X smernice 
2007/46/ES, vozidlo sa považuje za 
vyhovujúce ustanoveniam o zhode výroby.

Musí sa vybrať jedno vozidlo a podrobiť 
skúškam uvedeným v bode 2. Ak výsledky 
skúšky spĺňajú požiadavky na zhodu 
výroby uvedené v prílohe X smernice 
2007/46/ES, vozidlo sa považuje za 
vyhovujúce ustanoveniam o zhode výroby.
Uplatniteľné požiadavky na zhodu výroby 
predstavujú limitné hodnoty stanovené 
v prílohe III s dodatočnou maržou 1 dB 
(A).

Or. en

Odôvodnenie

V prípade kontrol zhody výroby sa stanovuje dodatočná marža + 1 dB v súlade s ďalšími 
nariadeniami, napr. nariadením č. 661/2009, a s ustanoveniami súčasných právnych 
predpisov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Hlavným cieľom návrhu Komisie na nariadenie o hladine hluku motorových vozidiel je 
ochrana verejného zdravia a životného prostredia prostredníctvom opatrení na zníženie 
hladiny hluku motorových vozidiel.

Návrhom by sa zaviedla nová skúšobná metóda merania úrovne hluku motorových vozidiel 
a nových limitných hodnôt hluku pre rôzne kategórie ľahkých, stredne veľkých a ťažkých 
vozidiel.

Spravodajca podporuje celkové smerovanie návrhu Komisie ako dôležitý krok smerom 
k riešeniu vplyvov emisií hluku z motorových vozidiel na verejné zdravie a životné 
prostredie. Spravodajca sa však domnieva, že návrhu Komisie by prispelo niekoľko dodatkov 
a technických prispôsobení, a to najmä s cieľom poskytnúť podnety z hľadiska výroby 
a nákupu vozidiel s nízkymi hladinami hluku. Spravodajca tiež uznáva, že hluk z motorových 
vozidiel pochádza z viacerých zdrojov vrátane motora, pneumatík, povrchu vozovky 
a aerodynamického hluku.

V návrhu Komisie sa v súčasnosti kladie nedostatočný dôraz na poskytovanie informácií 
spotrebiteľom o hladinách hluku motorových vozidiel. Spravodajca by podporil zavedenie 
systému označovania emisií hluku vozidiel s cieľom presadzovať nízko hlukové vozidlá 
a umožniť spotrebiteľom uskutočniť informovaný výber pred nákupom vozidla.

Kvalita povrchu ciest má tiež zásadný vplyv na emisie hluku valenia vozidiel. Spravodajca sa 
domnieva, že návrh Komisie by sa dal zlepšiť zavedením systému klasifikácie ciest, ktorý by 
umožnil členským štátom a ich celoštátnym a miestnym orgánom sledovať a efektívnejšie 
posudzovať kvalitu povrchu ich ciest s cieľom znížiť vplyv na celkové hladiny hluku. 

Spravodajca by tiež predložil niekoľko zmien a doplnení technických požiadaviek 
upravujúcich metódy merania hladín hluku motorových vozidiel a ustanovení upravujúcich 
limitné hodnoty s cieľom aktualizovať návrh vzhľadom na technický pokrok v oblasti 
skúšobných postupov a zlepšiť celkovú realizovateľnosť požiadaviek. Zahŕňalo by to zmenu 
ustanovení upravujúcich plnú hĺbku dezénu a mieru zrýchlenia, pokiaľ ide o podmienky 
výberu prevodových stupňov. Spravodajca by tiež navrhol niekoľko zmien kategorizácie 
vozidiel, čo sa týka uplatniteľnosti limitných hodnôt hluku, spolu so zavedením novej fázy 4, 
ktorá by sa používala, ak by sa ukázala ako vhodná po preskúmaní Komisiou v nadväznosti 
na zavedenie fázy 3.

Záverom, spravodajca sa domnieva, že stanovenie limitných hodnôt (a termínov, keď sa tieto 
hodnoty uplatňujú) v prípade kategórií vozidiel stanovených v prílohe III návrhu Komisie 
predstavuje základný prvok nariadenia, o ktorom by mali rozhodovať spoluzákonodarcovia. 
Z tohto dôvodu spravodajca nemôže podporiť návrh udeliť Komisii právomoc na zmenu 
a doplnenie týchto aspektov nariadenia prostredníctvom delegovaných aktov, a preto 
navrhuje, aby akékoľvek budúce zmeny a doplnenia podliehali spolurozhodovaniu v rámci 
riadneho legislatívneho postupu.


