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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2011)0856),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0487/2011),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. aprila 2012,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za promet in turizem in Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A7-0000/2012),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Zahteve EU glede homologacije se že 
uporabljajo za namene upoštevne 
zakonodaje EU, ki ureja emisije CO2, 
vključno z Uredbo (ES) št. 715/2007 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2007 o homologaciji motornih 
vozil glede na emisije iz lahkih potniških 
in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil 1, Uredbo (ES) 
št. 443/2009 Evropskega parlamenta in 
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Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti za nove 
osebne avtomobile kot del celostnega 
pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij 
CO 2 iz lahkih tovornih vozil 2, 
Uredbo (ES) št. 595/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 
o homologaciji motornih vozil in motorjev 
glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter o spremembi 
Uredbe (ES) št. 715/2007 in 
Direktive 2007/46/ES ter o razveljavitvi 
direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 
2005/78/ES 3 in Uredbo (EU) št. 510/2011 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. maja 2011 o določitvi standardov 
emisijskih vrednosti za nova lahka 
gospodarska vozila kot del celostnega 
pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2
iz lahkih tovornih vozil4. Tehnične 
zahteve, ki se uporabljajo za zakonodajo 
EU, ki ureja emisije CO2 in mejne 
vrednosti emisij onesnaževal, morajo biti 
skladne z zahtevami, ki se uporabljajo za 
zakonodajo, ki ureja zmanjšanje emisij 
hrupa. Zahteve EU glede homologacije je 
treba zato določiti tako, da je zagotovljena 
uresničitev teh dveh ciljev.
_________________
1 UL L 171, 29.6.2007, str. 1
2 UL L 140, 5.6.2009, str. 1.
3 UL L 188, 18.7.2009, str. 1
4 UL L 145, 31.5.2011, str. 1 

Or. en

Obrazložitev

Tehnični ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 vključujejo ukrepe za zmanjšanje mase vozila, 
medtem ko ukrepi za zmanjšanje hrupa v obliki zvočne izolacije to maso ponavadi povečajo, 
posledično pa so višje tudi emisije CO2. Poleg tega zvočna izolacija zmanjšuje hrup, pri tem 
pa povečuje tveganje požara motorja.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Zagotavljanje informacij o emisijah 
hrupa potrošnikom, upravljavcem voznih 
parkov in javnim organom lahko vpliva 
na odločitev o nakupu ter pospeši prehod 
na tišji vozni park. Da bi proizvajalec 
potrošnikom nudil potrebne informacije, 
bi moral na prodajnih mestih in v 
tehničnem promocijskem gradivu 
zagotoviti informacije o ravni hrupa vozil 
v skladu z usklajenimi preskusnimi 
metodami. Oznaka, primerljiva z 
oznakami, ki dajejo informacije o 
emisijah CO2, porabi goriva in hrupu 
pnevmatik, bi morala potrošnike obveščati 
o emisijah hrupa vozila.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjo ureditvijo potrošniki pred nakupom vozil niso seznanjeni z njihovimi 
ravnmi hrupa. Skladno z zakonodajo o označevanju pnevmatik je treba ob prodaji in v 
promocijskem gradivu zagotoviti informacije o hrupu pnevmatik. Proizvajalci morajo 
zagotoviti informacije o ravni hrupa vozil, da bi spodbudili uporabo nizkohrupnih vozil in 
ozaveščeno odločanje potrošnikov. Nacionalni in lokalni organi imajo osrednjo vlogo kot 
veliki odjemalci vozil in so odgovorni za izvajanje Direktive 2002/49/ES, katere cilj je 
zmanjšati okoljski hrup v mestih in ob večji prometni infrastrukturi.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi Komisija lahko nadomestila
tehnične zahteve te uredbe z neposrednim 
sklicevanjem na pravilnika UN/ECE 
št. 51 in št. 59 potem, ko bodo v teh 
pravilnikih določene mejne vrednosti v 

(12) Da bi Komisija lahko tehnične zahteve 
te uredbe prilagodila tehničnemu in 
znanstvenemu napredku, je treba nanjo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske
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zvezi z novo preskusno metodo, ali pa te 
zahteve prilagodila tehničnemu in 
znanstvenemu napredku, je treba nanjo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s 
členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije sprejema akte v zvezi s spremembami 
določb v prilogah k tej uredbi, ki so 
povezane s preskusnimi metodami in 
ravnmi hrupa. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja. Komisija bi 
morala pri pripravi in oblikovanju 
delegiranih aktov zagotoviti sočasen, 
pravočasen in ustrezen prenos zadevnih 
dokumentov Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

unije sprejema akte za spremembo prilog k 
tej uredbi, ki so povezane s postopki EU-
homologacije za določen tip vozila glede 
na raven hrupa, metodami in napravami 
za merjenje hrupa motornih vozil, sistemi 
za dušenje zvoka, hrupom stisnjenega 
zraka, preverjanjem skladnosti 
proizvodnje, specifikacijami preskusnega 
poligona, merilnimi metodami za 
ocenjevanje skladnosti z dodatnimi 
določbami za emisije hrupa ter ukrepi, ki 
zagotavljajo slišnost hibridnih in 
električnih vozil. Zlasti je pomembno, da 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
opravi ustrezna posvetovanja, tudi na 
ravni strokovnjakov. Komisija bi morala 
pri pripravi in oblikovanju delegiranih 
aktov zagotoviti sočasen, pravočasen in 
ustrezen prenos zadevnih dokumentov 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
o delegiranih aktih in podrobnejšo določitev prilog, ki jih mora biti mogoče spremeniti z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) „prodajno mesto“ pomeni kraj, kjer 
se vozila skladiščijo in prodajajo 
potrošnikom.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošnikom zagotovili dostop do upoštevnih informacij, ko razmišljajo o nakupu 
vozila, je treba poskrbeti za splošno dostopnost informacij o hrupu (predlagano besedilo bi 
bilo skladno s členom 3 Uredbe 1222/2009 o označevanju pnevmatik, vključno z emisijami 
hrupa).
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) „tehnično promocijsko gradivo“ 
pomeni tehnična navodila za uporabo, 
brošure, letake in kataloge (v natisnjeni 
ali elektronski obliki ali objavljene na 
spletu) ter spletna mesta, ki se uporabljajo
za trženje vozil uporabnikom.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki, ki se odločajo o nakupu vozila, imeli dostop do pomembnih informacij, bi 
morale biti informacije o hrupu široko dostopne. (Predlog usklajen s členom 3 Uredbe 
1222/2009 o označevanju pnevmatik, vključno z emisijami hrupa.)

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Raven hrupa, izmerjena skladno z 
določbami Priloge II, ne sme presegati 
vrednosti, določenih v Prilogi III.

Raven hrupa, izmerjena skladno z 
določbami Priloge II in zaokrožena na 
najbližje celo število, ne sme presegati 
vrednosti, določenih v Prilogi III.

Or. en

Obrazložitev

Za uskladitev tega predloga z drugo zakonodajo EU o hrupu je potrebno sistematično 
poročanje izmerjenih vrednosti hrupa. V skladu z vsemi uredbami se končni rezultati 
poročajo v celih številih. Predlaga se ohranitev te prakse v tej uredbi.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V treh letih po datumu, ki je naveden za 
fazo 1 v tretjem stolpcu Priloge III k tej 
uredbi, Komisija izvede podrobno študijo, 
da bi ugotovila, ali so mejne vrednosti 
hrupa ustrezne. Na podlagi ugotovitev 
študije lahko Komisija po potrebi predloži 
predloge za spremembo te uredbe.

Čim prej po datumu, ki je naveden za 
fazo 2 v četrtem stolpcu Priloge III, 
Komisija izvede in objavi podrobno 
študijo, da bi ugotovila, ali so mejne 
vrednosti hrupa za fazo 3 ustrezne. Na 
podlagi ugotovitev študije Komisija po 
potrebi predloži predloge za spremembo te 
uredbe. V primeru take spremembe te 
uredbe začne faza 3 veljati štiri leta po 
objavi podrobne študije iz tega 
pododstavka.
Čim prej po datumu, ki je naveden za 
fazo 3 v četrtem stolpcu Priloge III, 
Komisija izvede in objavi podrobno 
študijo, da bi ugotovila, ali so mejne 
vrednosti hrupa za fazo 4 ustrezne. Na 
podlagi ugotovitev študije Komisija po 
potrebi predloži predloge za spremembo te 
uredbe. V primeru take spremembe te 
uredbe začne faza 4 veljati štiri leta po 
objavi podrobne študije iz tega 
pododstavka.

Or. en

Obrazložitev

V postopku za uvedbo morebitnih dodatnih faz je treba zagotoviti, da bodo imeli proizvajalci 
dovolj časa za prilagoditev morebitnim novim zahtevam.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Obveščanje potrošnikov
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Proizvajalci vozil in distributerji 
zagotovijo, da je na prodajnih mestih in v 
tehničnem promocijskem gradivu raven 
hrupa v decibelih (dB(A)), ki je določena 
v skladu z homologacijskimi preskusnimi 
metodami, navedenimi v tej uredbi, za 
vsako vozilo prikazana na vidnem mestu.
Komisija najpozneje eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe oceni možnost 
uvedbe zahtev za obveščanje potrošnikov o 
ravni hrupa vozil in Evropskemu 
parlamentu in Svetu po potrebi predloži 
predlog v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom. 
Komisija lahko predlaga, da se take 
zahteve vključijo v veljavno
Direktivo 1999/94/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 1999 o informacijah o 
ekonomičnosti porabe goriva in emisijah 
CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s 
trženjem novih osebnih vozil1. Za ravni 
hrupa se uporabijo enake metode prikaza 
kot za emisije CO2.
_______________
1 UL L 12, 18.1.2000

Or. en

Obrazložitev

V skladu s sedanjo ureditvijo potrošnik pred nakupom vozila ni seznanjen z njegovo ravnjo 
hrupa. Za spodbujanje tihih vozil in da bi se lahko potrošniki ozaveščeno odločali o nakupu, 
bi morala biti proizvajalec in distributer dolžna razkriti raven hrupa vozila.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8b
Razvrščanje in kakovost cestišč
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Komisija v skladu z roki za pregled, 
določenimi v Direktivi 2002/49/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. junija 2002 o ocenjevanju in 
upravljanju okoljskega hrupa1, oceni 
možnost uvedbe sistema za razvrščanje 
cest, ki označuje značilen kotalni hrup na 
vseh cestah v Evropski uniji, in 
Evropskemu parlamentu in Svetu po 
potrebi predloži predlog v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom. 
Komisija razmisli o vključitvi zahteve za 
države članice, da v strateških kartah 
hrupa iz Direktive 2002/49/ES predložijo 
informacije o kakovosti cestišč.
_______________
1 UL L 189, 18.7.2002

Or. en

Obrazložitev

Kakovost cestišč ima velik vpliv na emisije kotalnega hrupa vozil. Zaenkrat ni strateškega 
pristopa, ki bi omogočal pregled nad kakovostjo cestišč v EU. Navedeni predlog bi državam 
članicam in skupnostim omogočil opredeliti območja, na katerih je smiselno izboljšati 
kakovost cestišč, in bi privedel do zmanjšanja okoljskega hrupa. 

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se proizvajalci odločijo za vgradnjo 
sistema AVAS v vozila, morajo biti 
izpolnjene zahteve iz Priloge X.

Če se proizvajalci odločijo za vgradnjo 
sistema AVAS v vozila, morajo biti 
izpolnjene zahteve iz Priloge IX.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični popravek predloga Komisije. 
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov za spremembo Priloge I do XI se 
prenese na Komisijo.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 11 za spremembo 
Prilog I in II ter IV do XII zaradi 
prilagoditve tehničnih zahtev te uredbe 
tehničnemu in znanstvenemu napredku se 
prenese na Komisijo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU se lahko na Komisijo prenese samo pooblastilo za sprejemanje 
nebistvenih elementov zakonodajnih aktov, medtem ko je treba za bistvene dele uporabiti sam 
zakonodajni akt. Določbe iz Priloge III, tj. o mejnih vrednostih hrupa in primernem času 
(fazah), so bistveni elementi predloga in so zato v pristojnosti sozakonodajalcev. Ta 
sprememba je potrebna tudi za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ko bodo mejne vrednosti v zvezi s 
preskusno metodo določene v Pravilniku 
UN/ECE št. 51, bo Komisija preučila
možnost nadomestitve tehničnih zahtev iz 
Priloge III z neposrednim sklicem na 
ustrezne zahteve iz pravilnikov UN/ECE 
št. 51 in št. 59.

2. Ko bodo mejne vrednosti v zvezi s 
preskusno metodo določene v Pravilniku 
UN/ECE št. 51, bo Komisija ocenila
možnost nadomestitve tehničnih zahtev iz 
Priloge III z neposrednim sklicem na 
ustrezne zahteve iz pravilnikov UN/ECE 
št. 51 in št. 59 in po potrebi Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila predlog o 
spremembi Priloge III v skladu z rednim 
zakonodajnim postopkom.

Or. en



PE487.819v02-00 14/24 PR\902242SL.doc

SL

Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU se lahko na Komisijo prenese samo pooblastilo za sprejemanje 
nebistvenih elementov zakonodajnih aktov, medtem ko je treba za bistvene dele uporabiti sam 
zakonodajni akt. Določbe iz Priloge III, tj. o mejnih vrednostih hrupa in primernem času 
(fazah), so bistveni elementi predloga in so zato v pristojnosti sozakonodajalcev.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastila za sprejetje delegiranih 
aktov se Komisiji podelijo pod pogoji iz 
tega člena.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz tega 
člena.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 10(1) se podeli Komisiji za 
nedoločen čas od datuma sprejetja te 
uredbe.

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih 
aktov iz člena 10(1) se Komisiji podeli za 
nedoločen čas od datuma začetka 
veljavnosti te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
o delegiranih aktih.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz člena 10(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekličeta. Z odločitvijo o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu ali na 
poznejši datum, ki je v njem naveden. 
Preklic ne vpliva na veljavnost delegiranih 
aktov, ki so že v veljavi.

3. Pooblastilo iz člena 10(1) lahko 
Evropski parlament ali Svet kadar koli 
prekličeta. Z odločitvijo o preklicu preneha 
veljati prenos pooblastila, naveden v tej 
odločitvi. Preklic začne veljati dan po 
objavi sklepa v Uradnem listu Evropske 
unije ali na poznejši datum, ki je v njem 
naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost 
delegiranih aktov, ki so že v veljavi.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 10(1), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba obvestila Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za en mesec.

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi 
člena 10(1), začne veljati le, če mu 
Evropski parlament ali Svet v dveh 
mesecih od uradnega obvestila, ki sta ga 
prejela v zvezi s tem aktom, ne 
nasprotujeta ali če sta pred iztekom tega 
roka oba obvestila Komisijo, da mu ne 
bosta nasprotovala. Navedeni rok se na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
podaljša za dva meseca.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna za uskladitev predloga Komisije z novo tipsko formulacijo določb 
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o delegiranih aktih.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 izbrisan
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament in Svet lahko 
ugovarjata zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Ta 
rok se na pobudo Evropskega parlamenta 
ali Sveta podaljša za en mesec.
2. Če niti Evropski parlament niti Svet v 
roku delegiranemu aktu ne nasprotujeta 
ali če pred tem rokom Evropski parlament 
in Svet obvestita Evropsko komisijo, da 
delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala, 
začne ta veljati na dan, ki je v njem 
naveden.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
delegiranemu aktu nasprotujeta, ta ne 
začne veljati. Institucija, ki nasprotuje 
delegiranemu aktu, navede razloge za 
nasprotovanje.

Or. en

Obrazložitev

Člen 12 je glede na določbe člena 11(5) odveč. Ta sprememba bi zato uskladila predlog 
Komisije z novo tipsko formulacijo določb o delegiranih aktih.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nujni postopek črtano
1. Delegirani akti, sprejeti v skladu s 
členom 10(1), začnejo veljati nemudoma 
in se uporabljajo, dokler ni izraženo 
nasprotovanje v skladu z odstavkom 2. V 
uradnem obvestilu Evropskemu 
parlamentu in Svetu v zvezi z delegiranim 
aktom se navedejo razlogi za uporabo 
nujnega postopka.
2. Evropski parlament ali Svet lahko 
delegiranemu aktu nasprotuje v skladu s 
postopkom iz člena 11(5). V takem 
primeru Komisija po prejemu uradnega 
obvestila Evropskega parlamenta ali Sveta 
o ugovoru takoj razveljavi akt.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nujnega postopka ni bila ustrezno utemeljena niti v členu 10 niti v uvodnih izjavah, 
zato se člen 13 črta.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Priloga II – točka 3.2.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3.2.2. Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil.  
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 

3.2.2. Emisije kotalnega hrupa pnevmatik 
so določene v Uredbi (ES) št. 661/2009 o 
splošni varnosti motornih vozil.  
Pnevmatike, uporabljene za preskus, so 
reprezentativne za vozilo. Izbere jih 
proizvajalec vozila in so navedene v 
Dodatku 3 k Prilogi I te uredbe. Ustrezajo 
eni od velikosti pnevmatik, načrtovani za 
vozilo kot del originalne opreme. 



PE487.819v02-00 18/24 PR\902242SL.doc

SL

Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. 2/ Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatike je vsaj zakonsko določena 
globina profila.

Pnevmatika je ali bo na voljo na trgu hkrati 
z vozilom. 2/ Pnevmatike so napolnjene na 
ustrezen tlak, ki ga priporoča proizvajalec 
za preskusno maso vozila. Globina profila 
pnevmatik mora biti vsaj 80 odstotkov 
polne globine profila.

Or. en

Obrazložitev

Namen nove preskusne metode je posnemanje realnega mestnega prometa. Globina profila 
pnevmatik mora biti taka, kot se ponavadi uporablja v prometu. Skladno s priporočilom 
UNECE mora biti minimalna globila profila 80 % polne globine profila.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1.4.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4.1.2.1.4.1. Vozila z ročnimi menjalniki, 
avtomatskimi menjalniki, prilagodljivimi 
menjalniki ali menjalniki CVT, ki se 
preskušajo z zaklenjenimi prestavnimi 
razmerji:

4.1.2.1.4.1. Vozila z ročnimi menjalniki, 
avtomatskimi menjalniki, prilagodljivimi 
menjalniki ali menjalniki CVT, ki se 
preskušajo z zaklenjenimi prestavnimi 
razmerji:

Za izbiro prestavnih razmerij so možni 
naslednji pogoji:

Za izbiro prestavnih razmerij so možni 
naslednji pogoji:

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

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

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

(b) če se z nobenim od prestavnih razmerij 
ne doseže zahtevanega pospeška, se 
izbereta prestavno razmerje i za pospešek, 
ki je večji od referenčnega pospeška, in 
prestavno razmerje i + 1 za pospešek, ki je 
manjši od referenčnega pospeška. Če 
vrednost pospeška pri prestavnem razmerju 
i ne presega 2,0 , se za preskus uporabita 
obe prestavni razmerji. Ponderirano 
razmerje glede na referenčni pospešek 
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awot ref se izračuna z enačbo: awot ref se izračuna z enačbo:
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) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 3,0 , se uporabi prvo 
prestavno razmerje, s katerim se doseže 
pospešek pod 3,0 , razen če prestavno 
razmerje i + 1 zagotovi pospešek, manjši 
od aurban. V tem primeru se uporabita 
prestavi i in i + 1, vključno s prestavo i s 
pospeškom, ki presega 3,0 . V drugih 
primerih se ne uporabi nobena druga 
prestava. Pospešek awot test , dosežen med 
preskusom, se uporabi za izračun faktorja
delne moči kP namesto awot ref;

(c) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 2,0 , se uporabi prvo 
prestavno razmerje, s katerim se doseže 
pospešek pod 2,0 , razen če prestavno 
razmerje i + 1 zagotovi pospešek, manjši 
od aurban. V tem primeru se uporabita 
prestavi i in i + 1, vključno s prestavo i s 
pospeškom, ki presega 2.0 m/s2. V drugih 
primerih se ne uporabi nobena druga 
prestava. Pospešek awot test , dosežen med 
preskusom, se uporabi za izračun faktorja 
delne moči kP namesto awot ref;

Or. en

Obrazložitev

Razpoložljivi statistični podatki o vožnji, ki se uporabljajo za razvoj novega globalnega 
preskusnega postopka za lahka vozila, kažejo, da pospešek, večji od 2 m/s², ni upravičen. 
Poleg tega je obvezni nadzorni postopek za to novo uredbo med letoma 2007 in 2010 temeljil 
na preskusni opredelitvi 2 m/s².

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti

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

Kategorij
a vozila

Opis kategorije 
vozila

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

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 

tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 

tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, prodajo in 
začetek uporabe novih 

vozil
Faza 1 velja od 

[2 leti po objavi]
Faza 2 velja od 
[5 let po objavi]

Faza 3 velja od 
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensko 
vozilo *

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2
št. sedežev > 9; 
2 toni < masa 
< 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton; 
nazivna moč 
motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

Predlog spremembe Parlamenta

Priloga III
Mejne vrednosti

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

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

Kategorija 
vozil

Opis kategorije vozila Faza 1, ki začne 
veljati 2 leti po 
začetku 
veljavnosti

Faza 2, ki začne 
veljati 6 let po 
začetku 
veljavnosti*

Faza 3**** , ki 
začne veljati 10 
let po začetku 
veljavnosti**

Faza 4**** , ki 
začne veljati 14 
let po začetku 
veljavnosti***

indeks razmerja moči in mase <
120 kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< indeks razmerja moči in 
mase <150 kW/t

72 71 70 68

indeks razmerja moči in mase > 
150 kW/t

74 73 72 70

bruto masa vozila <2,5 t; nazivna 
moč < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
bruto masa vozila <2,5 t; nazivna 
moč >75 kW/t

72 71 70 68

2,5 t < bruto masa vozila < 3,5 t 74 73 71 69
N1 bruto masa vozila <2,5 t 72 71 70 68

2,5 t < bruto masa vozila < 3,5 t 74 73 71 69

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

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

Faza 2, ki začne 
veljati 8 let po 
začetku 
veljavnosti

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

Faza 4**** , ki 
začne veljati 16 let 
po začetku 
veljavnosti***

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

76 74 72 70

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

77 75 73 72

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

N2 75 < nazivna moč < 150 kW 77 76 74 72
nazivna moč > 150 kW 78 77 76 74
nazivna moč < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < nazivna moč < 150 kW 79 78 76 74
150 < nazivna moč < 250 kW 81 80 78 77
nazivna moč >250 kW 82 81 80 79

* Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vozila kategorije M1/N1 
in M2 < 3,5 t 2 leti.

** Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vse kategorije vozil 3 leta.
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*** Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vse kategorije vozil 4 leta.
**** Komisija takoj po uveljavitvi prejšnje faze izvede študijo, s katero potrdi izvedljivost 

navedene faze. V primeru pozitivne ocene začne ta faza veljati 4 leta po objavi povezane 
študije.

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

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi se zagotovilo ustrezno ravnovesje med potrebo po ohranitvi ciklov industrijskega 
razvoja in pravni varnosti ter po doseganju potrebnih koristi za zdravje ljudi, so bile določene 
štiri faze. Zlasti za fazi 3 in 4 so določeni visokoleteči cilji. Tudi kategorije vozil so bile 
posodobljene v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi. Nadaljnje razločevanje teh 
kategorij vozil omogoča bolj realistične mejne vrednosti hrupa. Časovna obdobja ustrezajo 
značilnim proizvodnim ciklom in so različna za lahka in težka tovorna vozila. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vzorčenje in vrednotenje rezultatov 3. Vzorčenje in vrednotenje rezultatov 
Izbrano mora biti eno vozilo, za katerega 
se izvedejo preskusi iz točke 2. Če rezultati 
preskusa izpolnjujejo zahteve glede 
skladnosti proizvodnje iz Priloge X 
Direktive 2007/46/ES, se za vozilo šteje, 
da je v skladu z zahtevami glede skladnosti 
proizvodnje.

Izbrano mora biti eno vozilo, za katerega 
se izvedejo preskusi iz točke 2. Če rezultati 
preskusa izpolnjujejo zahteve glede 
skladnosti proizvodnje iz Priloge X 
Direktive 2007/46/ES, se za vozilo šteje, 
da je v skladu z zahtevami glede skladnosti 
proizvodnje. Veljavne zahteve glede 
skladnosti proizvodnje so mejne vrednosti, 
določene v Prilogi III, z dodatnim 
odstopanjem 1 dB(A).

Or. en

Obrazložitev

Skladno z drugimi uredbami, kot je Uredba 661/2009, in specifikacijami v sedanji zakonodaji 
je za preverjanje skladnosti proizvodnje predvideno dodatno odstopanje +1 dB.
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OBRAZLOŽITEV

Glavni cilj predloga Komisije za uredbo o ravni hrupa motornih vozil je varovanje zdravja 
ljudi in okolja z ukrepi za zmanjšanje ravni hrupa motornih vozil. 

Predlog bi uvedel novo preskusno metodo za merjenje ravni hrupa motornih vozil in nove 
mejne vrednosti hrupa za različne kategorije lahkih, srednjih in težkih vozil.

Poročevalec podpira splošno usmeritev predloga Komisije kot pomembnega koraka v boju 
proti učinkom emisij hrupa motornih vozil za zdravje ljudi in okolje. Kljub temu meni, da bi 
bilo v predlog Komisije koristno vključiti številne dodatke in tehnične prilagoditve, zlasti za 
spodbujanje proizvodnje in nakupa vozil z nižjimi ravnmi hrupa. Priznava tudi, da so viri 
hrupa motornih vozil številni, vključno z motorjem, pnevmatikami, cestiščem in 
aerodinamičnim hrupom.

Sedanji predlog Komisije ne poudarja dovolj zagotavljanja informacij o ravni hrupa motornih 
vozil potrošnikom. Poročevalec bi podprl uvedbo sheme označevanja za emisije hrupa vozil, 
da bi se spodbudila uporaba nizkohrupnih vozil in potrošnikom omogočilo ozaveščeno 
odločanje pred nakupom vozila. 

Tudi kakovost cestišč ima velik vpliv na emisije kotalnega hrupa vozil. Poročevalec meni, da 
bi bilo predlog Komisije mogoče izboljšati z uvedbo sistema za razvrščanje cest, ki bi 
državam članicam in njihovim nacionalnim in lokalnim organom omogočil bolj učinkovito 
spremljanje in ocenjevanje kakovosti cestišč z namenom zmanjšanja vpliva na splošne ravni 
hrupa. 

Poročevalec bi predlagal tudi številne spremembe tehničnih zahtev za postopke za merjenje 
ravni hrupa motornih vozil in določb o mejnih vrednostih, da bi se predlog uskladil z 
najnovejšimi tehničnimi dosežki na področju postopkov za preskušanje in izboljšala splošna 
izvedljivost zahtev. To bi bile med drugim spremembe določb o globini profila pnevmatik in 
spremembe pospeška, kar zadeva pogoje za izbiro prestavnih razmerij. Poročevalec predlaga 
tudi nekatere spremembe kategorizacij vozil glede uporabe mejnih vrednosti hrupa, skupaj z 
uvedbo nove faze 4, ki bi veljala, če bi se izkazala za primerno na podlagi pregleda Komisije 
po uvedbi faze 3. 

Poročevalec nazadnje meni, da je določitev mejnih vrednosti (in datumov, na katere te 
vrednosti začnejo veljati) za kategorije vozil iz Priloge III k predlogu Komisije bistveni del 
uredbe, ki ga morata določiti sozakonodajalca. Zato ne more podpreti predloga, naj se na 
Komisijo prenesejo pooblastila za spremembo teh vidikov uredbe z delegiranimi akti, in 
predlaga, da se vse prihodnje spremembe izvedejo s soodločanjem v rednem zakonodajnem 
postopku. 


