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Poprawka 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1 a) Około 300 mln z 500 mln obywateli 
Unii Europejskich jest zarejestrowanych 
jako kierowcy pojazdów. W Unii 
Europejskiej zarejestrowanych jest 22% 
wszystkich pojazdów na całym świecie i 
produkuje się tu 25% wszystkich pojazdów 
w skali światowej. Co roku europejski 
przemysł motoryzacyjny produkuje 17 
milionów nowych pojazdów. Stan ten 
wykazuje tendencję wzrostową.

Or. de

Poprawka 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 a) Techniczne środki ograniczenia 
hałasu w pojazdach kolidują z różnymi 
wymogami, takimi jak mniejsza emisja 
hałasu w połączeniu z mniejszą emisją 
zanieczyszczeń i zapewnienie większego 
bezpieczeństwa jazdy przy zachowaniu 
możliwie jak najlepszej ceny i 
efektywności. Jednoczesne spełnienie 
wszystkich wymogów i znalezienie 
równowagi między nimi zbyt często 
przekracza aktualne możliwości przemysłu 
motoryzacyjnego. Dzięki zastosowaniu 
nowszych i bardziej innowacyjnych 
materiałów i metod projektantom 
samochodów udawało się ciągle 
przesuwać granicę tych możliwości.
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Możliwość znalezienia innowacji wymaga 
przewidzenia przez ustawodawcę jasnych i 
określonych w czasie ram. Niniejsze 
rozporządzenie określa takie ramy i 
dostarcza tym samym impuls do szybkiego 
wzrostu potencjału innowacji z 
uwzględnieniem potrzeb społecznych, 
pozostawiając podmiotom przemysłu 
niezbędną swobodę działań 
gospodarczych.

Or. de

Poprawka 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8 b) Dokuczliwość hałasu jest przede 
wszystkim lokalnym problemem, który 
wymaga jednak rozwiązania na szczeblu 
Unii. Pierwszym działaniem w ramach 
każdej zrównoważonej polityki w zakresie 
emisji hałasu musi być bowiem stworzenie 
przepisów dotyczących źródła hałasu.
Źródło hałasu pochodzącego z pojazdów, 
stanowiące przedmiot niniejszego 
rozporządzenia, jest z definicji całkowicie 
ruchome, dlatego też przepisy krajowe nie 
mogą się do niego odpowiednio stosować.

Or. de

Poprawka 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9 a) W przypadku samochodów 
osobowych poruszających się ze średnią 
prędkością poniżej 45km/h dominuje 
hałas silnika i układu emisji spalin, 
natomiast przy jeździe powyższej tej 
prędkości hałas toczenia i wiatru. Hałas 
toczenia i wiatru występuje niezależnie od 
rodzaju i mocy silnika. W wyniku rozwoju 
pojazdów od lat 70-tych praca silnika jest 
zdecydowanie cichsza, średnio zwiększyła 
się jednak jego moc i masa. W 
konsekwencji tego, a także ze względu na 
bezpieczeństwo jazdy zwiększeniu uległa 
masa całego pojazdu, ponieważ konieczne 
było poszerzenie powierzchni kontaktu 
opon samochodowych z podłożem w celu 
zwiększenia stabilności jazdy. Poszerzenie 
tej powierzchni spowodowało zwiększenie 
hałasu wywołanego toczeniem się 
pojazdu.

Or. de

Poprawka 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12 a) Potencjał ograniczenia hałasu ze 
źródła będącego przedmiotem niniejszego 
rozporządzenia jest stosunkowo mniejszy 
niż w przypadku hałasu powodowanego 
przez nawierzchnię drogi, po której 
poruszają się samochody. Ograniczenie 
hałasu nawierzchni byłoby z technicznego 
punktu widzenia zdecydowanie łatwiejsze.
Poprzez zastosowanie już istniejących 
rodzajów asfaltu, takich jak cichy asfalt, 
asfalt o właściwościach zmniejszających 
hałas czy asfalt optymalizujący hałas, jako 
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część kompleksowego podejścia, w 
połączeniu z różnymi prostymi operacjami 
budowlanymi, już teraz możliwe jest 
lokalne ograniczenie hałasu o około 10db.
Takie skuteczne podejście w odniesieniu 
do lokalnych źródeł hałasu nie wchodzi w 
zakres niniejszego rozporządzenia, 
ponieważ jego wdrożenie nadwyrężyłoby 
mocno budżety państw, w szczególności 
budżety samorządów, co trudno byłoby 
obronić w czasach kryzysu budżetowego, a 
także wchodziłoby w zakres polityki 
regionalnej i strukturalnej.

Or. de

Poprawka 22
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Warunki testowe ustanowione w 
załączniku II uwzględniają typowe 
warunki jazdy na drodze oraz wymogi 
testowe dotyczące innych istotnych części 
pojazdu, które zostały już objęte 
rozporządzeniem (WE) nr 661/2009.
Poziom hałasu mierzony zgodnie z 
przepisami załącznika II nie przekracza 
wartości granicznych określonych w 
załączniku III.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa ważne jest zapewnienie, że warunki testowe 
niniejszego rozporządzenia nie wpływają nadmiernie na producentów części, którzy już 
podjęli liczne działania na rzecz ograniczenia hałasu, w szczególności przemysł oponiarski.
W tym kontekście należy podkreślić dokładność warunków testowych, a „typowe warunki 
jazdy na drodze” powinny zostać uznane za warunek zatwierdzenia wartości granicznych 
określonych w załączniku III.
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Poprawka 23
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a i pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Pojazdy spełniają automatycznie wymogi 
określone w załączniku X, jeżeli 
producent pojazdu przedstawi organowi 
udzielającemu homologacji typu 
dokumenty techniczne wskazujące, że 
różnica między maksymalną a minimalną 
prędkością obrotową silnika pojazdów w 
BB'17 ≤ 0,15 x S w każdych warunkach 
badania w zakresie pomiaru 
przewidzianym w dodatkowych przepisach 
dotyczących emisji dźwięku określonym w 
pkt 3.3. załącznika VIII w odniesieniu do 
warunków przedstawionych w załączniku 
II.
Pojazdy kategorii N1 są wyłączone z 
dodatkowych przepisów dotyczących 
emisji dźwięku, jeżeli spełniony został 
jeden z następujących warunków:
a) pojemność silnika ≤ 660 cm 
sześciennych i stosunek mocy do masy 
pojazdu obliczony przez przyjęcie 
maksymalnej dozwolonej masy pojazdu ≤ 
35;
b) ładowność ≤ 850 kg i stosunek mocy do 
masy pojazdu obliczony przez przyjęcie 
maksymalnej dozwolonej masy pojazdu ≤ 
40;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza proporcjonalne wymogi dla MŚP dokonujących montaży. 
Dodatkowo ustalona przez UNICE norma dla dodatkowych przepisów dotyczących emisji 
dźwięku jest dostosowana do zachowania typowego pojazdu kategorii M1, a odpowiedzialna 



PE489.517v01-00 8/23 AM\902129PL.doc

PL

za tę kwestię grupa ekspertów zaleciła wyłączenie innych kategorii. Celem dodatkowych 
przepisów dotyczących emisji dźwięku jest uniknięcie nieoczekiwanych emisji dźwięku, nie 
korelujących z wynikami badań homologacyjnych typu. Ponieważ taka sytuacja nie miała 
nigdy miejsca w przypadku pojazdów dostawczych kategorii N1, niniejsza poprawka 
zapewnia ich wyłączenie ze specjalnych badań w ramach dodatkowych przepisów 
dotyczących emisji dźwięku.

Poprawka 24
Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po 
publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po 
publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po 
publikacji]

Ogólne Teren
owe* Ogólne Teren

owe* Ogólne Tereno
we*

M
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80
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* Podwyższone wartości graniczne są ważne, tylko jeżeli pojazd jest zgodny z 
odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 załącznika 
II do dyrektywy 2007/46/WE. 

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

Poprawka

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kateg
oria 

pojaz
du

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne 

w 
odniesieniu 

do 
homologacj

i nowych 
typów 

pojazdów**
***

Etap 1 ważny od
[2 lat po publikacji] 
********

Etap 2 ważny od
[6 lat po 
publikacji] 
********

Etap 3 ważny od
[10 lat po 
publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[14 lat po 
publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne ***

Pojazdy 
wykorzystywan
e do przewozu 
pasażerów i 
towarów
*******

M1

liczba siedzeń < 
9; stosunek 
mocy do masy 

72 73 ** 71 72** 71 72** 67
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< 120 kW/tonę

M1

liczba siedzeń <
9; 120 kW/tonę 
<
stosunek mocy 
do masy < 160 
kW/tonę

73 74 72 73 71 72 68

M1

liczba siedzeń <
9;
stosunek mocy 
do masy > 160 
kW/tonę

75 76 74 75 73 74 70

M1

liczba siedzeń ≤ 
4 wliczając 
kierowcę;
stosunek mocy 
do masy > 200 
kW/tonę; punkt 
R siedzenia 
kierowcy < 450 
mm od jezdni

77 nie 
dotyczy 76 nie 

dotyczy 76 nie 
dotyczy 76

M2

liczba siedzeń > 
9; masa < 2,5 
tony; moc 
znamionowa 
silnika < 75 
kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

liczba siedzeń > 
9; masa < 2,5 
tony; moc 
znamionowa 
silnika > 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

liczba siedzeń > 
9; masa >  3,5 
tony

76 77 73 74 72 73 71

N1
masa < 2,5 
tony 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tony < 
masa < 3,5 
tony

73 74 73 74 72 73 69

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 

Wartości 
graniczne 

w 
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homologacji 
nowych typów 

pojazdów

homologacji 
nowych typów 

pojazdów

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

odniesieniu 
do 

homologacj
i nowych 

typów 
pojazdów**

***

Etap 1 ważny od
[3 lat po 

publikacji]

Etap 2 ważny od
[8 lat po 

publikacji]

Etap 3 ważny od
[12 lat po 

publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[16 lat po 

publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne ***

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
100 kW <  moc 
znamionowa 
silnika < 180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton
180 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 
ton; moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72
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silnika < 150 
kW

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 ton;
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masa > 12 ton
100 < moc 
znamionowa 
silnika < 150 
kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 ton;
150 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 ton;
moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** Ogólne wartości graniczne dla pojazdów terenowych są podwyższone o +1 dB (A)
**** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 2 lata po wejściu w 

życie, z wyjątkiem pojazdów kategorii M1/N1 ≤ 50kW/t oraz M2 ≤ 75kW, dla których 
okres przejściowy stosuje się najpierw od etapu 2.

***** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 3 lata po wejściu w 
życie.

****** Komisja przeprowadza szczegółowe badanie zatwierdzające etap 4 w odniesieniu do 
technicznej wykonalności proponowanych wartości granicznych po wejściu w życie 
etapu 3. W przypadku pozytywnej oceny etap 4 zostanie wdrożony cztery lata po 
publikacji badania Komisji.

******* Pojazdy specjalnego przeznaczenia M1:
Dla pojazdów przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich (zdefiniowanych 
w pkt 5.5 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) oraz pojazdów opancerzonych 
(zdefiniowanych w części A pkt 5.2 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) zezwala 
się na modyfikacje dokonywane w systemie wydechowym bez obowiązku 
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prowadzenia żadnych dalszych badań, pod warunkiem, że wszystkie oryginalne 
urządzenia kontroli emisji obejmujące filtry cząstek stałych (jeżeli występują) są 
zachowane. Jeżeli wymagane jest nowe badanie, zezwala się na dodatkowe 2 dB(A) 
powyżej mającej zastosowanie wartości granicznej.

******** Dla pojazdów produkowanych w krótkich seriach, zgodnie z sekcją 1 część A 
załącznika XII do dyrektywy 2007/46/WE, data stosowania etapu 1 i etapu 2 jest 
odroczona o dwa lata.

Or. en

Poprawka 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po 
publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po 
publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po 
publikacji]

Ogólne Teren
owe* Ogólne Teren

owe* Ogólne Tereno
we*

M
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

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

M1
liczba siedzeń < 9; 
stosunek mocy do 71 71 69 69 69 69
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masy > 150 kW/tonę

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76
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N3

masa > 12 ton; 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Poprawka

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kateg
oria 

pojaz
du

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

Wartości graniczne 
w odniesieniu do 

homologacji 
nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne 

w 
odniesieniu 

do 
homologacj

i nowych 
typów 

pojazdów**
***

Etap 1 ważny od
[2 lat po publikacji] 
********

Etap 2 ważny od
[6 lat po 
publikacji] 
********

Etap 3 ważny od
[10 lat po 
publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[14 lat po 
publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne ***

Pojazdy 
wykorzystywan
e do przewozu 
pasażerów i 
towarów 
*******
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M1

liczba siedzeń < 
9; stosunek 
mocy do masy 
< 120 kW/tonę

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

M1

liczba siedzeń < 
9; 120 kW/tonę 
<
stosunek mocy 
do masy < 160 
kW/tonę

73 74 72 73 71 72 68

M1

liczba siedzeń <
9;
stosunek mocy 
do masy > 160 
kW/tonę

75 76 74 75 73 74 70

M2

liczba siedzeń > 
9; masa < 2,5 
tony; moc 
znamionowa 
silnika < 75 
kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

liczba siedzeń >
9; masa < 2,5 
tony; moc 
znamionowa 
silnika > 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

liczba siedzeń > 
9; masa > 3,5 
tony

76 77 73 74 72 73 71

N1
masa < 2,5 
tony 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tony < 
masa < 3,5 
tony

73 74 73 74 72 73 69

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 

odniesieniu do 
homologacji 

nowych typów 
pojazdów****

Wartości 
graniczne 

w 
odniesieniu 

do 
homologacj

i nowych 
typów 

pojazdów**
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***

Etap 1 ważny od
[3 lat po 

publikacji]

Etap 2 ważny od
[8 lat po 

publikacji]

Etap 3 ważny od
[12 lat po 

publikacji]

Etap 4 
ważny od 
[16 lat po 

publikacji] 
******

Ogólne Tereno
we* Ogólne Tereno

we* Ogólne Tereno
we* Ogólne ***

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 ton;
100 kW <  moc 
znamionowa 
silnika < 180 
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 
ton;
180 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

liczba siedzeń > 
9; masa > 5 
ton; moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74
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znamionowa 
silnika

N3

masa > 12 ton;
moc 
znamionowa 
silnika < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 ton;
150 < moc 
znamionowa 
silnika < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 ton;
moc 
znamionowa 
silnika > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** Ogólne wartości graniczne dla pojazdów terenowych są podwyższone o +1 dB (A)
**** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 2 lata po wejściu w 

życie, z wyjątkiem pojazdów kategorii M1/N1 ≤ 50kW/t oraz M2 ≤ 75kW, dla których 
okres przejściowy stosuje się najpierw od etapu 2.

***** Okres przejściowy dla pierwszej rejestracji nowych pojazdów: 3 lata po wejściu w 
życie.

****** Komisja przeprowadza szczegółowe badanie zatwierdzające etap 4 w odniesieniu do 
technicznej wykonalności proponowanych wartości granicznych po wejściu w życie 
etapu 3. W przypadku pozytywnej oceny etap 4 zostanie wdrożony cztery lata po 
publikacji badania Komisji.

******* Pojazdy specjalnego przeznaczenia M1:
Dla pojazdów przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich (zdefiniowanych w 
pkt 5.5 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) oraz pojazdów opancerzonych 
(zdefiniowanych w części A pkt 5.2 załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE) zezwala 
się na modyfikacje dokonywane w systemie wydechowym bez obowiązku prowadzenia 
żadnych dalszych badań, pod warunkiem, że wszystkie oryginalne urządzenia 
kontroli emisji obejmujące filtry cząstek stałych (jeżeli występują) są zachowane.
Jeżeli wymagane jest nowe badanie, zezwala się na dodatkowe 2 dB(A) powyżej 
mającej zastosowanie wartości granicznej.

******* Dla pojazdów produkowanych w krótkich seriach, zgodnie z sekcją 1 część A 
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* załącznika XII do dyrektywy 2007/46/WE, data stosowania etapu 1 i etapu 2 jest 
odroczona o dwa lata.

Or. en

Poprawka 26
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III

Tekst proponowany przez Komisję

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu

Opis kategorii 
pojazdu

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

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
homologacji 
nowych typów 
pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu do 
rejestracji, 
sprzedaży i 
dopuszczania do 
ruchu nowych 
pojazdów

Etap 1 ważny od 
[2 lat po 
publikacji]

Etap 2 ważny od 
[5 lat po 
publikacji]

Etap 3 ważny od 
[7 lat po 
publikacji]

Ogólne Teren
owe* Ogólne Teren

owe* Ogólne Teren
owe*

M
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu pasażerów

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2
liczba siedzeń > 9; 2 
tony < masa < 3,5 73 74 71 72 71 72
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tony

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Pojazdy 
wykorzystywane do 
przewozu towarów

N1 masa < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton 
moc znamionowa 
silnika > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Poprawka

Załącznik III
Wartości graniczne

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

Kategoria 
pojazdu Opis kategorii pojazdu

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

Wartości graniczne w 
odniesieniu do 

homologacji nowych 
typów pojazdów

Wartości 
graniczne w 
odniesieniu 

do 
homologacji 

nowych 
typów 

pojazdów

Etap 1 ważny od
[2 lat po publikacji]

Etap 2 
ważny od
[5 lat po 

publikacji]

M Pojazdy wykorzystywane do przewozu 
pasażerów

M1 liczba siedzeń < 9 68 67

M1
liczba siedzeń < 9;
stosunek mocy do masy > 150 kW/tonę 71 69

M2 liczba siedzeń > 9; masa < 3,5 tony 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton
moc znamionowa silnika < 150 kW 75 73

M3
liczba siedzeń > 9; masa > 5 ton
moc znamionowa silnika > 150 kW 77 75
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N Pojazdy wykorzystywane do przewozu 
towarów

N1 masa < 2,5 tony 68 67
N1 2,5 tony < masa < 3,5 tony 70 68

N2
3,5 tony < masa < 12 ton;
moc znamionowa silnika < 150 kW 75 73

N2
3,5 tony < masa < 12 ton;
moc znamionowa silnika > 150 kW 77 75

N3
masa > 12 ton
moc znamionowa silnika < 150 kW 77 75

N3
masa > 12 ton
moc znamionowa silnika > 150 kW 79 77

* Dla wszystkich pojazdów wartości graniczne są podwyższone o 1 db(A), jeżeli pojazd 
jest zgodny z odpowiednią definicją pojazdów terenowych określoną w sekcji A pkt 4 
załącznika II do dyrektywy 2007/46/WE. 

** W przypadku wszystkich kategorii pojazdów okres przejściowy w odniesieniu do 
sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów wynosi 2 lata.

Uzasadnienie

Wdrożenie rozporządzenia (WE) 2009/661 oraz wprowadzenie wymogów w zakresie hałasu 
dotyczących opon oznacza, że wprowadzenie w życie pierwszego etapu, zgodnie z propozycją 
KE, staje się niepotrzebne i gwarantuje, że wartości graniczne dla pojazdów kategorii M1, N1 
i N3 mogą zostać obniżone. Dodatkowo niniejsza poprawka aktualizuje i racjonalizuje 
kategorie pojazdów oraz uwzględnia cykle produkcji.

Or. en


