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Изменение 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) От общо 500 милиона граждани 
на Европейския съюз 300 милиона са 
регистрирани като водачи на 
превозни средства. В Европейския 
съюз се допускат 22% от всички 
превозни средства в света и се 
произвеждат 25% от всички превозни 
средства в света. Всяка година 
европейската автомобилна 
индустрия произвежда 17 милиона 
нови превозни средства. Актуалната 
тенденция на тези процеси е 
нарастваща.

Or. de

Изменение 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Техническите мерки за 
намаляване на шума от превозните 
средства се предприемат под натиска 
на разнопосочни изисквания, като 
например запазването на 
възможността за използване 
успоредно с намаляване на емисиите 
на шум и вредни вещества и 
генериране на по-голяма безопасност 
при управлението. Необходимостта 
да бъдат изпълнени всички 
изисквания и да се поддържа 
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балансът между тях често довежда 
автомобилната индустрия до 
границите на физически възможното 
при актуалните условия. Развитието 
на автомобилостроенето винаги е 
успявало да измести тази граница 
чрез разработването на все по-нови, 
иновационни материали и методи. 
Възможността за намиране на 
новаторски решения налага ясна, 
времево определена рамка от страна 
на законодателството. То задава 
тази рамка с настоящия регламент и 
по този начин поставя изискване за 
обществено обусловен иновационен 
тласък, като същевременно запазва 
необходимата икономическа 
дееспособност на индустрията.

Or. de

Изменение 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 8б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Шумовото замърсяване е преди 
всичко местен проблем, за който 
обаче е необходимо решение в 
мащабите на целия Съюз. Първата 
стъпка на всяка устойчива политика 
за шумовите емисии трябва да бъде 
създаването на мерки, които да се 
прилагат при източника на шума. 
Превозното средство като източник 
на шум, към който е насочен 
настоящият регламент, съгласно 
дефиницията се отличава с 
неограничена подвижност, така че 
чисто националните мерки не могат 
да го обхванат по адекватен начин.

Or. de
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Изменение 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) При личните автомобили при 
пътуване със средна скорост от 45 
km/h все още преобладава шумът от 
двигателя и от системата за 
отработени газове, докато при 
пътувания със скорост над 
посочената – шумът от контакта на 
гумите с пътя и от вятъра. Този шум 
от контакта на гумите с пътя и от 
вятъра се проявява независимо от 
вида и мощността на двигателя. Чрез 
развитието на автомобилостроенето 
от 70-те години на миналия век насам 
двигателите станаха значително по-
тихи, средната им мощност и тегло 
се повишиха. Последното, както и 
повишаването на безопасността, 
доведоха до увеличаване на теглото 
на цялото превозно средство, което 
бе свързано с увеличаване на 
контактната повърхност на 
автомобилните гуми с цел 
повишаване на стабилността при 
движение. С всяко увеличаване на 
тази повърхност нараства и шумът 
на превозното средство от контакта 
на гумите с пътя.

Or. de

Изменение 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Потенциалът за намаляване на 
шума при източника на шума, към 
който е насочен настоящият 
регламент, е по-малък в сравнение с 
потенциала на пътната настилка, с 
която осъществяват контакт 
гумите на превозното средство. 
Намаляването на шума в последния 
случай би било технически 
значително по-лесно осъществимо. С
вече съществуващите видове асфалт, 
като например шумопоглъщащия 
асфалт, асфалтите със свойства за 
намаляване на шума или 
оптимираните по отношение на 
шума асфалти, интегрирани в 
цялостен подход, който да съчетава 
различни прости строителни 
методи, още сега може да се постигне 
намаляване на шума на местно ниво 
от около 10db. Този ефективен подход 
към местните източници на шум не е 
обхванат от настоящия регламент, 
тъй като прилагането му би 
натоварило сериозно държавните 
бюджети, по-специално тези на 
местните органи. Това би било 
трудно защитимо във времена на 
фискална криза и освен това би 
засегнало областта на регионалната 
и структурната политика.

Or. de

Изменение 22
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в приложение ІІ, отчитат 
типичните условия на кормуване на 
пътя и изискванията за изпитване на 
други основни компоненти на 
превозното средство, които вече са 
включени в приложното поле на 
Регламент (ЕО) № 661/2009.
Измереното в съответствие с 
разпоредбите на приложение II ниво на 
звука не трябва да надвишава 
граничните стойности, определени в 
приложение III.

Or. en

Обосновка

В съответствие с принципите за по-добро управление е важно да се гарантира, че 
условията на изпитване на настоящия регламент нямат неоснователно въздействие 
върху производителите на части, които вече предприеха значителни стъпки за 
намаляване на шумовите емисии, по-специално производителите на гуми. В този 
контекст следва да бъде подчертана точността на условията на изпитване и 
„типичните условия на кормуване на пътя“ следва да бъдат утвърдени като условие 
за валидиране на граничните стойности, определени в приложение ІІІ.

Изменение 23
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1 а и 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Превозните средства изпълняват 
автоматично изискванията на 
приложение X, ако производителят 
на превозното средство предостави 
технически документи на органа за 
одобрение на типа, които показват, 
че разликата между максималната и 
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минималната честота на въртене на 
двигателя на превозните средства в 
BB'17 ≤ 0,15 x S, за всяко условие на 
изпитване в обхвата на контрол на 
ДРИЗ, определен в точка 3.3. от 
приложение VIII, по отношение на 
условията, определени в приложение 
ІІ.
Превозните средства от категория N1
се освобождават от ДРИЗ, ако е 
изпълнено едно от следните условия:
а) обем на двигателя ≤ 660 ccm и 
отношение на мощността към 
масата PMR, изчислено чрез 
използване на максимална допустима 
маса на превозното средство ≤ 35;
б) полезен товар ≤ 850 ccm и 
отношение на мощността към 
масата PMR, изчислено чрез 
използване на максимална допустима 
маса на превозното средство ≤ 40;

Or. en

Обосновка

С това изменение се въвеждат пропорционални изисквания за МСП, занимаващи се с 
развитие.  Освен това стандартът ДРИЗ на UNICE е пригоден към поведението на 
типичните превозни  средства М1 и отговорната експертна група препоръча 
изключване за останалите категории. ДРИЗ (Допълнителните разпоредби за 
излъчвания звук) трябва да избягват неочаквани емисии на звук, които не 
съответстват на резултатите от изпитването за одобрение на типа. Тъй като това 
никога не е установявано за лекотоварни автомобили от типа N1, това изменение 
гарантира изключването им от специалното изпитване за ДРИЗ.

Изменение 24
Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 

превозно средство

Гранични стойности

в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 

експлоатация на 
нови превозни 

средства

Фаза 1 в сила от 

[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 

[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 

[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димос

т*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димос

т*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димос

т*

M
Превозни средства, 

използвани за 
превоз на пътници

M1
Брой на седалките 

< 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Брой на седалките < 
9; 

отношение мощност 
към маса > 150 kW/t;

71 71 69 69 69 69

M2
Брой на седалките > 

9; маса ≤ 2 t; 72 72 70 70 70 70

M2
Брой на седалките > 
9; 2 t < маса ≤ 3,5 t; 73 74 71 72 71 72
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M2

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

номинална 
мощност на 

двигателя < 150 
kW;

74 75 72 73 72 73

M2

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

номинална 
мощност на 

двигателя > 150 
kW;

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на седалките > 
9; Маса > 5 t; 

номинална мощност 
на двигателя < 150 

kW;

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на седалките > 
9; Маса > 5 t; 

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N
Превозни средства, 

използвани за 
превоз на товари

N1 маса ≤ 2 t; 71 71 69 69 69 69

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

N2

3,5 t < маса ≤ 12 t;

номинална мощност 
на двигателя < 75 

kW;

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < маса ≤ 12 t;

75 < номинална 
мощност на 

75 76 73 74 73 74
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двигателя < 150 kW;

N2

3,5 t < маса ≤ 12 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N3

Маса > 12 t; 

75 < номинална 
мощност на 

двигателя < 150 kW;

77 78 75 76 75 76

N3

Маса > 12 t; 

номинална мощност 
на двигателя ≤ 150 

kW;

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 

проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива
2007/46/ЕО. 

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената 

максимална маса > 2 t.

Изменение 

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Катег
ория 
прево
зно 

средс
тво

Описание на 
категорията 
превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А) 

(децибели (А) 

Гранични 
стойности за 

Гранични 
стойности за 

Гранични 
стойности за 

Грани
чни 
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одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства****

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства****

одобрение на 
типа на нови 

типове
превозни 

средства****

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е 
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]**
******

Фаза 2 в сила от 
[6 години след 
публикуването]**
******

Фаза 3 в сила от 
[10 години след 
публикуването]

Фаза 
4 в 
сила 
от 
[14 
годин
и след 
публи
куван
ето]*
*****

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предна
значен

и

Повиш
ена 

проход
имост*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

Превозни 
средства, 
използвани за 
превоз на 
пътници и 
стоки
*******

M1

Брой на 
седалките < 9; 
отношение 
мощност към 
маса ≤ 120 
kW/t; 

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1 Брой на 73 74 72 73 71 72 68
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седалките < 
9; 120 kW/t <
отношение 
мощност към 
маса ≤ 160 
kW/t;

M1

Брой на 
седалките ≤ 
9; 
отношение 
мощност към 
маса ≥ 160 
kW/t;

75 76 74 75 73 74 70

M1

Брой на 
седалките ≤ 4, 
включително 
водачът;
отношение 
мощност към 
маса > 200 
kW/t;
точката R на 
седалката на 
водача < 450 
mm от 
нивото на 
земята

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

Брой на 
седалките > 9; 
маса ≤ 2,5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

Брой на 
седалките > 9; 
маса ≤ 2,5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя > 
75 kW;

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

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

76 77 73 74 72 73 71
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N1 маса < 2,5 t; 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < маса < 
3,5 t; 73 74 73 74 72 73 69

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства****

Грани
чни 

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е 
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[3 години след 

публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[8 години след 

публикуването]

Фаза 3 в сила 
от

[12 години след 
публикуването]

Фаза 
4 в 

сила 
от 
[16 

годин
и след 
публи
куван
ето]*
*****

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 

предна
значен

и

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

Брой на 
седалките > 9; 
Маса > 5 t; 

76 77 74 75 73 74 72
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100 kW <  
номинална 
мощност на 
двигателя ≤ 
180 kW

M3

Брой на 
седалките > 
9; Маса > 5 t; 
180 < 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
250 kW;

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

Маса > 12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
100 kW;

76 77 75 76 75 76 72

N3

Маса > 12 t; 
100 < 
номинална 

79 80 78 79 77 78 75
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мощност на 
двигателя < 
150 kW;

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

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

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** За превозните средства с повишена проходимост общите гранични 
стойности се повишават с + 1 dB(A)

**** Преходен период за първа регистрация на нови превозни средства: 2 години 
след влизането в сила, с изключение на превозни средства от M1/N1 ≤ 50kW/t 
и M2 ≤ 75kW, за които преходният период се прилага за първи път от фаза 
2.

***** Преходен период за първа регистрация на нови превозни средства: 3 години 
слез влизането в сила.

****** След въвеждането на фаза 3 Комисията извършва подробно проучване за 
утвърждаване на фаза 4 по отношение на техническата осъществимост на 
граничните стойности на шума. В случай на положителна оценка фаза 4 се 
прилага 4 години след публикуването на проучването на Комисията.

Or. en

Изменение 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Предложение за регламент
Приложение ІII
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Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 

превозно средство

Гранични стойности

в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 

пускане в 
експлоатация на 

нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила 
от

[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила 
от

[5 години след 
публикуването

]

Фаза 3 в сила от

[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димо
ст*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димо
ст*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димос

т*

M
Превозни средства, 

използвани за 
превоз на пътници

M1
Брой на седалките 

< 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Брой на седалките 
< 9;

отношение мощност 
към маса > 150 

71 71 69 69 69 69
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kW/t;

M2
Брой на седалките 

> 9; маса < 2 t; 72 72 70 70 70 70

M2

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

t;
73 74 71 72 71 72

M2

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

t;

номинална 
мощност на 

двигателя < 150 
kW;

74 75 72 73 72 73

M2

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

t;

номинална 
мощност на 

двигателя > 150 
kW;

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на седалките 
> 9; Маса > 5 t;

номинална мощност 
на двигателя < 150 

kW;

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на седалките 
> 9; Маса > 5 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N
Превозни средства, 

използвани за 
превоз на товари

N1 маса < 2 t; 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < маса <3,5 t; 72 73 70 71 70 71
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N2

3,5 t < маса < 12 t;

номинална мощност 
на двигателя < 75 

kW;

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < маса < 12 t;

75 < номинална 
мощност на 

двигателя < 150 
kW;

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < маса < 12 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N3

Маса > 12 t;

75 < номинална 
мощност на 

двигателя < 150 kW;

77 78 75 76 75 76

N3

Маса > 12 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 

проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към 
Директива 2007/46/ЕО.

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако 

разрешената максимална маса > 2 t.

Изменение 

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

Кате
гори

я 
прев
озно 
средс
тво

Описание на 
категорията 
превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А) 

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства****

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства****

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства****

Грани
чни 

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е 
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]*
*******

Фаза 2 в сила от 
[6 години след 
публикуването]*
*******

Фаза 3 в сила 
от 
[10 години след 
публикуването]

Фаза 
4 в 
сила 
от [4 
годин
и след 
публи
куван
ето]*
*****

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 

проход
имост*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 

проход
имост*

С 
общо 

предна
значен

и

Пови
шена 

проход
имост*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

Превозни 
средства, 
използвани за 
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превоз на 
пътници и 
стоки *******

M1

Брой на 
седалките < 9;
отношение 
мощност към 
маса < 120 
kW/t;

72 73 ** 71 72** 71 72** 67

M1

Брой на 
седалките < 
9; 120 kW/t <
отношение 
мощност към 
маса < 160 
kW/t;

73 74 72 73 71 72 68

M1

Брой на 
седалките < 
9;
отношение 
мощност към 
маса > 160 
kW/t;

75 76 74 75 73 74 70

M2

Брой на 
седалките > 9; 
маса < 2,5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

Брой на 
седалките > 9;
маса < 2,5 t;
номинална 
мощност на 
двигателя > 
75 kW;

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

Брой на 
седалките > 9;
маса > 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 Маса < 2,5 t; 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < маса < 
3,5 t; 73 74 73 74 72 73 69
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Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства****

Грани
чни 

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е 
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[3 години след 

публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[8 години след 

публикуването]

Фаза 3 в сила 
от

[12 години след 
публикуването]

Фаза 
4 в 

сила 
от 
[16 

годин
и след 
публи
куван
ето]*
*****

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 

предна
значен

и

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72
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двигателя <
180 kW;

M3

Брой на 
седалките > 
9; Маса > 5 t;
180 < 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
250 kW;

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

Маса > 12 t;
номинална 
мощност на 
двигателя < 
100 kW;

76 77 75 76 75 76 72

N3

Маса > 12 t;
100 < 
номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW;

79 80 78 79 77 78 75
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N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

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

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** За превозните средства с повишена проходимост общите гранични 
стойности се повишават с + 1 dB(A)

**** Преходен период за първа регистрация на нови превозни средства: 2 години 
след влизането в сила, с изключение на превозни средства от M1/N1 ≤ 50kW/t 
и M2 ≤ 75kW, за които преходният период се прилага за първи път от фаза 
2.

***** Преходен период за първа регистрация на нови превозни средства: 3 години 
слез влизането в сила.

****** След въвеждането на фаза 3 Комисията извършва подробно проучване за 
утвърждаване на фаза 4 по отношение на техническата осъществимост на 
граничните стойности на шума. В случай на положителна оценка фаза 4 се 
прилага 4 години след публикуването на проучването на Комисията.

******* M1 Превозни средства със специално предназначение:
Превозни средства, достъпни за инвалидни колички, (посочени в параграф 
5.5 от Приложение II към Директива 2007/46/EО) и бронирани превозни 
средства (посочени в Част А 5.2 от Приложение II към Директива 
2007/46/EО), разрешено е модифициране на тръбите на системата за 
отвеждане на отработени газове без допълнително изпитване, при условие 
че всички оригинални устройства за контрол на емисиите са запазени, 
включително филтрите за твърди частици (ако има такива). Ако се 
изисква ново изпитване, се разрешават допълнителни 2dB(A) над 
приложимата граница.

******** За произвежданите в малки серии превозни средства, в съответствие с 
раздел 1 от част А от Приложение XII към Директива 2007/46/EО, 
приложимите дати за фаза 1 и фаза 2 се отсрочват с две години.

Or. en
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Изменение 26
Toine Manders

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на 
категорията 

превозно средство

Гранични стойности

в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
регистрация, 
продажба и 
пускане в 

експлоатация на 
нови превозни 

средства

Фаза 1 в сила 
от

[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила 
от

[5 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от

[7 години след 
публикуването]

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прох
одим
ост*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прох
одим
ост*

С общо 
предназ
начени

Пови
шена 
прохо
димос

т*

M
Превозни средства, 

използвани за 
превоз на пътници

M1
Брой на седалките 

< 9; 70 71** 68 69** 68 69**
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M1

Брой на седалките 
< 9;

отношение 
мощност към маса 

> 150 kW/t;

71 71 69 69 69 69

M2
Брой на седалките 

> 9; маса < 2 t; 72 72 70 70 70 70

M2

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

t;
73 74 71 72 71 72

M2

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

t;

номинална мощност 
на двигателя < 150 

kW;

74 75 72 73 72 73

M2

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

t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

76 78 74 76 74 76

M3

Брой на седалките 
> 9; Маса > 5 t;

номинална мощност 
на двигателя < 150 

kW;

75 76 73 74 73 74

M3

Брой на седалките 
> 9; Маса > 5 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N
Превозни средства, 

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

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

N2

3,5 t < маса < 12 t;

номинална мощност 
на двигателя < 75 

kW;

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < маса < 12 t;

75 < номинална 
мощност на 

двигателя < 150 
kW;

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < маса < 12 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

77 79 75 77 75 77

N3

Маса > 12 t;

75 < номинална 
мощност на 

двигателя < 150 kW;

77 78 75 76 75 76

N3

Маса > 12 t;

номинална мощност 
на двигателя > 150 

kW;

80 82 78 80 78 80

* Повишените гранични стойности са валидни само ако превозното средство 
отговаря на съответното определение за превозни средства с повишена 

проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на приложение II към Директива 
2007/46/ЕО.

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за 
превозни средства с повишена проходимост са валидни само ако 

разрешената максимална маса > 2 t.
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Изменение 

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Категория 
превозно 
средство

Описание на категорията превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни средства

Гранични 
стойности 

за 
одобрение 
на типа на 

нови 
типове 

превозни 
средства

Фаза 1 в сила от
[2 години след 

публикуването]

Фаза 2 в 
сила от

[5 години 
след 

публикува
нето]

M Превозни средства, използвани за 
превоз на пътници

M1 Брой на седалките < 9; 68 67

M1

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

71 69

M2 Брой на седалките > 9; маса < 3,5 t; 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3

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

75 73

M3
Брой на седалките > 9; Маса > 5 t;
номинална мощност на двигателя > 77 75
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150 kW;

N Превозни средства, използвани за 
превоз на товари

N1 маса < 2,5 t; 68 67
N1 2,5 t < маса < 3,5 t; 70 68

N2

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

75 73

N2

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

77 75

N3

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

77 75

N3

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

79 77

* За всички превозни средства граничните  стойности се увеличават с 1 dB(A),
ако превозното средство отговаря на съответното определение за превозни 

средства с повишена проходимост, посочено в точка 4 от раздел А на 
приложение II към Директива 2007/46/ЕО.

** За всички категории превозни средства преходният срок за продажба и 
пускане в експлоатация на нови превозни средства е 2 години.

Обосновка

Изпълнението на Регламент (EО) 2009/661 и въвеждането на изисквания за шума на 
гумите прави въвеждането на първа фаза, така, както е предложена от Комисията, 
излишна и гарантира, че граничните стойности за категории  M1, N1 и N3 могат да 
бъдат понижавани. Това изменение също така актуализира и рационализира 
категориите превозни средства и взема предвид производствените цикли. 

Or. en


