
AM\902129CS.doc PE489.517v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2011/0409(COD)

24. 5. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
17 - 26

Návrh stanoviska
Anja Weisgerber
(PE487.784v01)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku 
motorových vozidel

Návrh nařízení
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))



PE489.517v01-00 2/24 AM\902129CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\902129CS.doc 3/24 PE489.517v01-00

CS

Pozměňovací návrh 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Z přibližně 500 milionů občanů 
Evropské unie je kolem 300 milionů 
registrovaných řidičů motorových vozidel. 
V Evropské unii je z celosvětového 
hlediska registrováno 22 % všech vozidel 
a vyrobeno 25 % všech vozidel. Každý rok 
vyprodukuje evropský automobilový 
průmysl 17 milionů nových vozidel. 
V současnosti má výroba stoupající 
tendenci.

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Technická opatření ke snížení hluku 
vozidel mají za cíl plnit různé požadavky, 
které si mohou vzájemně odporovat, jako 
např. při zachování stejné úrovně 
hospodářského využití snížit hluk i emise 
škodlivin a zaručit vyšší bezpečnost při 
jízd. Ve snaze uspokojit všechny tyto 
požadavky zároveň a zajistit mezi nimi 
rovnováhu naráží automobilový průmysl 
příliš často na hranici současných 
možností. Díky vývoji automobilového 
průmyslu se prostřednictvím využívání 
novějších, inovativnějších materiálů 
a metod podařilo vždy znovu tuto hranici 
posunout. Rozvoj inovací vyžaduje, aby 
byl v právních předpisech vymezen jasný, 
časově podložený rámec. Uvedený rámec 
je stanoven tímto nařízením, které tak 
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neprodleně podpoří společensky 
podmíněný rozvoj inovací, přičemž 
průmyslu zároveň ponechá potřebnou 
hospodářskou akceschopnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Hluk je především lokální problém, 
který však vyžaduje řešení na úrovni Unie. 
Prvním krokem každé udržitelné politiky 
v oblasti emisí hluku musí být proto 
vytvoření opatření, která se zaměří na 
zdroje hluku. Motorové vozidlo jako zdroj 
hluku, na které se vztahuje toto nařízení, 
je podle definice zcela pohyblivé, takže 
čistě vnitrostátní opatření by se tohoto 
zdroje odpovídajícím způsobem nedotkla.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) U osobních automobilů dominují při 
jízdě o průměrné rychlosti do 45 km/h 
hluk motoru a výfukového systému, při 
jízdě vyšší rychlostí naproti tomu hluk 
pneumatik a větru. Hluk způsobený 
pneumatikami a větrem se vyskytuje bez 
ohledu na druh a výkonnost motoru. 
Vývojem vozidel od 70. let 20. století se 
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hluk motorů podstatně snížil, ale 
v průměru vzrostla jejich výkonnost 
a hmotnost. Zvýšením výkonu, hmotnosti 
a bezpečnosti jízdy se zvýšila hmotnost 
celého vozidla, což vedlo k nezbytnému 
rozšíření kontaktní plochy pneumatik 
s cílem zlepšit stabilitu jízdy. S každým 
rozšířením této plochy se zvyšuje hluk 
vozidla způsobený pneumatikami.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Potenciál snížení hluku u zdroje 
hluku, na nějž se vztahuje toto nařízení, je 
menší ve srovnání s potenciálem povrchu 
vozovky, jehož se dotýkají pneumatiky. 
Dosáhnout snížení hluku u pneumatik by 
bylo technicky výrazně jednodušší. 
Použitím takových druhů asfaltu, jako je 
drenážní asfaltový koberec, asfalty 
snižující hluk nebo asfalt optimalizující 
hluk, které jsou již k dispozici, v rámci 
celkového přístupu, jenž kombinuje různá 
jednoduchá stavební opatření, lze již nyní 
lokálně dosáhnout snížení hlučnosti 
o přibližně 10db. Tento účinný přístup 
k čistě lokálním zdrojům hluku není 
předmětem tohoto nařízení, protože by 
jeho provedení silně zatížilo státní 
rozpočty, zejména rozpočty místních 
a regionálních orgánů. To by se dalo 
v době finanční krize stěží obhájit a navíc 
by se to týkalo oblasti regionální 
a strukturální politiky.

Or. de
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Pozměňovací návrh 22
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Podmínky zkoušek uvedené v příloze II 
zohlední typické podmínky jízdy na silnici 
a požadavky na přezkoušení jiných 
podstatných prvků vozidla, na které se již 
vztahuje nařízení (ES) ř. 661/2009.
Hladina akustického tlaku měřená 
v souladu s ustanoveními přílohy II nesmí 
překročit mezní hodnoty stanovené 
v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se zásadami zlepšování právní úpravy je důležité zajistit, aby zkušební podmínky 
tohoto nařízení neměly nepatřičný dopad na výrobce dílů, kteří již učinili významné kroky ke 
snížení emisí hluku, zejména v odvětví výroby pneumatik. V této souvislosti je třeba zdůraznit 
přesnost zkušebních podmínek a jako podmínka pro ověření mezních hodnot stanovených v 
příloze III by měly být uvedeny „typické podmínky jízdy na silnici“.

Pozměňovací návrh 23
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 1 – pododstavce 1 a a 1 b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vozidla automaticky splňují požadavky 
přílohy X, pokud výrobce vozidla předloží 
schvalovacímu orgánu technickou 
dokumentaci prokazující, že rozdíl mezi 
maximálními a minimálními otáčkami 
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motoru vozidel na přímce BB’17 , při 
jakýchkoli podmínkách zkoušky v rámci 
regulačního rozsahu dalších ustanovení 
týkajících se emisí hluku podle definice 
v bodě 3.3 přílohy VIII s ohledem na 
podmínky stanovené v příloze II, 
nepřesahuje 0,15 x S. 
Vozidla kategorie N jsou vyňata z dalších 
ustanovení týkajících se emisí hluku, 
pokud je splněna jedna z níže uvedených 
podmínek:
a) zdvihový objem motoru je ≤ 660 cm3

a poměr výkonu k hmotnosti (PMR) 
vypočtený na základě maximální povolené 
hmotnosti vozidla je ≤ 35;
b) užitečné zatížení je ≥ 850 kg a poměr 
výkonu k hmotnosti (PMR) vypočtený na 
základě maximální povolené hmotnosti 
vozidla je ≤ 40.

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se zavádějí přiměřené požadavky pro malé a střední podniky 
provádějící úpravy. Norma ASEP Evropské unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů 
(UNICE) je navíc přizpůsobena chování typických vozidel kategorie M1 a odpovědná expertní 
skupina doporučila vyloučení ostatních kategorií. ASEP (Additional Sound Emission 
Provisions – další ustanovení týkající se emisí hluku) mají zabránit neočekávaným emisím 
hluku, které nesouvisí s výsledky zkoušek schvalování typu. Vzhledem k tomu, že takové emise 
u dodávkových vozidel kategorie N1 nejsou známy, pozměňovací návrh zajišťuje vynětí těchto 
vozidel ze zvláštních zkoušek podle ASEP.

Pozměňovací návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

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

Kategorie 
vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro registraci 

nových vozidel, 
jejich prodej 
a uvedení do 

provozu
Fáze 1 platná od

[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po 

zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

M
Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet sedadel > 9;
hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2 t 
< hmotnost < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

počet sedadel > 9;
hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon 

77 79 75 77 75 77
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motoru > 150 kW

N
Vozidla používaná 
pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozměňovací návrh 

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie 
vozidla

Popis 
kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]
Mezní hodnoty pro 

schválení typu 
Mezní hodnoty pro 

schválení typu 
Mezní hodnoty pro 

schválení typu 
Mezní 

hodnoty 
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nových vozidel 
****

nových vozidel **** nových vozidel **** pro 
schvále
ní typu 
nových 
vozidel*

****

Fáze 1 platná od
[2 let po 
zveřejnění] 
********

Fáze 2 platná od
[6 let po zveřejnění] 
********

Fáze 3 platná od
[10 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [14 
let po 
zveřejně
ní]****
**

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

Obecně
***

Vozidla 
používan
á pro 
přepravu 
cestujícíc
h a 
nákladu
*******

M1

počet 
sedadel <
9; poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
< 120 
kW/t

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

M1

počet 
sedadel <
9; 120 
kW/t <
poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
< 160 
kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

počet 
sedadel <
9;
poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
> 160 
kW/t

75 76 74 75 73 74 70
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M1

počet 
sedadel ≤ 
4 včetně 
řidiče; 
poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
> 200 
kW/t; bod 
R sedadla 
řidiče < 
450 mm 
od země

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

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost 
< 2,5 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost 
< 2,5 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru >
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost
> 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1
hmotnost 
< 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 t < 
hmotnost 
< 3,5 t

73 74 73 74 72 73 69

Mezní hodnoty pro Mezní hodnoty pro Mezní hodnoty pro Mezní 
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schválení typu 
nových vozidel

schválení typu 
nových vozidel

schválení typu 
nových vozidel

hodnoty 
pro 

schvále
ní typu 
nových 
vozidel*

****

Fáze 1 platná od
[3 let po zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[8 let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[12 let po 

zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [16 
let po 

zveřejně
ní]****

**

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

Obecně
***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost 
> 5 t;
180 < 
jmenovitý 
výkon 
motoru <
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

počet 
sedadel > 
9;

80 81 79 80 78 79 77
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hmotnost 
> 5 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru > 
250 kW

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnost 
> 12 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

hmotnost 
> 12 t;
100 <
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77
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N3

hmotnost 
> 12 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** U terénních vozidel se obecné mezní hodnoty zvyšují o + 1 dB(A).
**** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 2 roky od vstupu v platnost, 

s výjimkou vozidel kategorie M1/N1 ≤ 50kW/t a M2 ≤ 75kW, u nichž se přechodné
období uplatňuje až od fáze 2.

***** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 3 roky od vstupu v platnost.
****** Po zavedení fáze 3 vypracuje Komise podrobnou studii, která ověří technickou 

proveditelnost fáze 4 z hlediska navrhovaných mezních hodnot hluku. V případě 
kladného hodnocení bude fáze 4 zahájena čtyři roky poté, co Komise svou studii 
uveřejní.

******* Vozidla zvláštního určení kategorie M1 :
Vozidla přístupná pro invalidní vozík (podle definice v bodě 5.5. přílohy II směrnice  
2007/46/ES) a pancéřovaná vozidla (podle definice v bodě 5.2 části A přílohy II 
směrnice  2007/46/ES), úpravy výfukového systému jsou povoleny bez jakékoli další 
zkoušky, pokud je zachováno veškeré původní zařízení k regulaci emisí, včetně 
případných filtrů částic. Je-li požadována nová zkouška, povolí se další 2dB(A) nad 
příslušné mezní hodnoty.

******** U vozidel vyráběných v malých sériích podle bodu 1 části A přílohy XII směrnice 
2007/46/ES se platné datum pro fázi 1 a fázi 2 odloží o dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových 

vozidel, jejich 
prodej a uvedení do 

provozu
Fáze 1 platná od

[2 let po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní *

M
Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet sedadel > 9;
hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2 
t < hmotnost < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Vozidla používaná 
pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69
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N1
2 t < hmotnost < 3,5 
t 72 73 70 71 70 71

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 
motoru > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozměňovací návrh 

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie 
vozidla

Popis 
kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 

nových vozidel ****

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel 
****

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel 
****

Mezní 
hodnoty 

pro 
schvále
ní typu 
nových 
vozidel*
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****

Fáze 1 platná od
[2 let po zveřejnění] 
********

Fáze 2 platná od
[6 let po 
zveřejnění] 
********

Fáze 3 platná od
[10 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [14 
let po 
zveřejně
ní]****
**

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

Obecně
***

Vozidla 
používaná 
pro 
přepravu 
cestujících 
a nákladu 
*******

M1

počet 
sedadel <
9; poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
< 120 kW/t

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

M1

počet 
sedadel <
9; 120 
kW/t <
poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
< 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

počet 
sedadel <
9;
poměr 
výkonu k 
hmotnosti 
> 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost <
2,5 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68
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M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost <
2,5 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru >
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost
> 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1
hmotnost 
< 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 t < 
hmotnost 
< 3,5 t

73 74 73 74 72 73 69

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel 

****

Mezní 
hodnoty 

pro 
schvále
ní typu 
nových 
vozidel*

****

Fáze 1 platná od
[3 let po zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[8 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[12 let po 

zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [16 
let po 

zveřejně
ní]****

**

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

Obecně
***

M3 

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost > 
5 t;
jmenovitý 

74 75 73 74 72 73 71
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výkon 
motoru <
100 kW

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost 
> 5 t;
180 < 
jmenovitý 
výkon 
motoru <
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2 3,5 t < 78 79 77 78 77 78 74
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hmotnost <
12 t;
150 kW <  
jmenovitý 
výkon 
motoru 

N3

hmotnost > 
12 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

hmotnost > 
12 t;
100 <
jmenovitý 
výkon 
motoru < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

hmotnost
> 12 t;
jmenovitý 
výkon 
motoru >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** U terénních vozidel se obecné mezní hodnoty zvyšují o + 1 dB(A).
**** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 2 roky od vstupu v platnost, 

s výjimkou vozidel kategorie M1/N1 ≤ 50kW/t a M2 ≤ 75kW, u nichž se přechodné 
období uplatňuje až od fáze 2. 

***** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 3 roky od vstupu v platnost.
****** Po zavedení fáze 3 provede Komise podrobnou studii, která ověří technickou 

uskutečnitelnost fáze 4 z hlediska navrhovaných mezních hodnot hluku. V případě 
kladného hodnocení bude fáze 4 zahájena čtyři roky poté, co Komise svou studii 
uveřejní.

******* Vozidla zvláštního určení kategorie M1:
Vozidla přístupná pro invalidní vozík (podle definice v bodě 5.5. přílohy II směrnice  



AM\902129CS.doc 21/24 PE489.517v01-00

CS

2007/46/ES) a pancéřovaná vozidla (podle definice v bodě 5.2 části A přílohy II 
směrnice  2007/46/ES), úpravy výfukového systému jsou povoleny bez jakékoli další 
zkoušky, pokud je zachováno veškeré původní zařízení k regulaci emisí, včetně 
případných filtrů částic. Je-li požadována nová zkouška, povolí se další 2dB(A) nad 
příslušné mezní hodnoty.   

******** U vozidel vyráběných v malých sériích podle bodu 1 části A přílohy XII směrnice 
2007/46/ES se platné datum pro fázi 1 a fázi 2 odloží o dva roky.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Toine Manders

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie 
vozidla

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty 
pro schválení typu 

nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro registraci 

nových vozidel, 
jejich prodej a 

uvedení do 
provozu

Fáze 1 platná od
[2 let po 

zveřejnění]

Fáze 2 platná od
[5 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[7 let po 

zveřejnění]

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

M
Vozidla používaná 
pro přepravu 
cestujících

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

M1

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

71 71 69 69 69 69
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M2
počet sedadel > 9;
hmotnost < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
počet sedadel > 9; 2 
t < hmotnost < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Vozidla používaná 
pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2 t 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3
hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon 80 82 78 80 78 80
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motoru > 150 kW

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

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

Pozměňovací návrh 

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie 
vozidla Popis kategorie vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní 
hodnoty 

pro 
schválení 

typu 
nových 
vozidel

Fáze 1 platná od
[2 let po zveřejnění]

Fáze 2 
platná od
[5 let po 

zveřejnění]

M Vozidla používaná pro přepravu 
cestujících

M1 počet sedadel < 9 68 67

M1
počet sedadel < 9;
poměr výkonu k hmotnosti > 150 kW/t 71 69

M2 počet sedadel > 9; hmotnost < 3,5 t 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon motoru < 150 kW 75 73

M3
počet sedadel > 9; hmotnost > 5 t;
jmenovitý výkon motoru > 150 kW 77 75
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N Vozidla používaná pro přepravu 
nákladu

N1 hmotnost < 2,5 t 68 67
N1 2,5 t < hmotnost < 3,5 t 70 68

N2
3,5 t < hmotnost < 12 t;
jmenovitý výkon motoru < 150 kW 75 73

N2
3,5 t < hmotnost < 12 t;
jmenovitý výkon motoru > 150 kW 77 75

N3
hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon motoru < 150 kW 77 75

N3
hmotnost > 12 t;
jmenovitý výkon motoru > 150 kW 79 77

* U všech vozidel se mezní hodnoty zvýší o 1 db(A), pokud vozidlo splňuje příslušnou 
definici terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 

** U všech kategorií vozidel je přechodné období pro prodej a uvedení do provozu nových 
vozidel 2 roky.

Odůvodnění

Provedení nařízení (ES) č. 2009/661 a zavedení požadavků týkajících se hluku pro 
pneumatiky činí zavedení fáze 1 podle návrhu EK zbytečným a zaručuje, že mezní hodnoty 
u kategorií M1, N1 a N3 mohou být upraveny směrem dolů. Tento pozměňovací návrh dále 
aktualizuje a racionalizuje kategorie vozidel a zohledňuje výrobní cykly. 
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