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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1 a) Z približne 500 miliónov občanov 
Európskej únie je približne 300 miliónov 
registrovaných ako vodiči.  V európskej 
únii sa registruje 22 % všetkých vozidiel 
sveta a vyrába 25 % všetkých vozidiel 
sveta. Európsky automobilový priemysel 
vyrobí každý rok 17 miliónov nových 
vozidiel.  Tieto údaje majú v súčasnosti 
rastúci trend.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 a) Technické opatrenia na zníženie 
hluku vozidiel znamenajú plniť 
požiadavky, ktoré si vzájomne odporujú, 
napríklad pri zachovaní ekonomickej 
využiteľnosti znížiť spolu s hlukom aj 
emisie a zaručiť vyššiu bezpečnosť jazdy.  
Úsilie o rovnocenné splnenie všetkých 
požiadaviek a dosiahnutie rovnováhy 
medzi nimi veľmi často vedie 
automobilový priemysel na hranice 
fyzickej realizovateľnosti. Vývojárom 
automobilov sa znovu a znovu darí 
posúvať tieto hranice využitím novších, 
inovačných materiálov a metód. Možnosť 
nájsť inovácie vyžaduje jasný časový 
rámec zo strany zákonodarcu. Rámec sa 
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stanovuje v tomto nariadení, ktoré tým 
podporuje spoločensky nutný prísun 
inovácií, pričom priemyslu zároveň 
ponecháva potrebnú ekonomickú 
akcieschopnosť. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8 b) Hluk je najmä lokálny problém, 
ktorý však vyžaduje celoúniové riešenie. 
Prvým krokom akejkoľvek udržateľnej 
politiky v oblasti hluku musí byť 
vytvorenie opatrení, ktoré pôsobia na 
zdroj hluku. Motorové vozidlo ako zdroj 
hluku, na ktorý sa zameriava toto 
nariadenie, je podľa definície úplne 
pohyblivé, takže opatrenia len na úrovni 
členských štátov by neboli primerané. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9 a) Pri osobných automobiloch 
dominujú počas jazdy pri priemernej 
rýchlosti do 45 km/h ešte hluk motora 
a výfukového systému, pri jazde 
prekračujúcej túto rýchlosť prevláda hluk 
pneumatík a vetra. Tento hluk pneumatík 
a vetra vzniká nezávisle od druhu motora 
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a jeho výkonu. Vývojom vozidiel od 70. 
rokov 20. storočia sa stali motory 
podstatne tichšími, v priemere sa však 
zvýšil priemerný výkon a hmotnosť. 
Zvýšenie hmotnosti a zlepšenie 
bezpečnosti jazdy malo za následok 
zvýšenie hmotnosti celého vozidla, ktoré 
znamenalo nutné rozšírenie kontaktnej 
plochy pneumatík na zvýšenie stability 
jazdy. Každým rozšírením tejto plochy sa 
zvyšuje hluk pneumatík vozidla.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) Potenciál redukcie hluku pri jeho 
zdroji, ktorá je cieľom tohto nariadenia, 
je nižší v porovnaní s potenciálom 
povrchu vozovky, ktorého sa dotýkajú 
pneumatiky. Zníženie hluku týmto 
spôsobom by bolo technicky podstatne 
jednoduchšie. Už existujúcimi druhmi 
asfaltu, ako sú tichý asfalt, asfalt tlmiaci 
hluk alebo hlukovo optimalizovaný asfalt, 
integrovanými do holistického prístupu 
kombinujúceho rôzne jednoduché 
stavebné opatrenia, je možné už dnes 
dosiahnuť miestne zníženie hluku o 10 
dB. Tento účinný prístup týkajúci sa 
miestnych zdrojov hluku nie je predmetom 
tohto nariadenia, pretože jeho realizácia 
by značne zaťažila štátne rozpočty najmä 
miestnych orgánov. V čase fiškálnej krízy 
je neobhájiteľný a okrem toho by sa 
dotýkal oblasti regionálnej a štrukturálnej 
politiky.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Podmienky skúšania stanovené v prílohe 
II zohľadnia typické podmienky jazdy na 
ceste a požiadavky na skúšky iných 
podstatných častí vozidla, na ktoré sa už 
vzťahuje nariadenie (ES) č. 661/2009.
Hladina hluku meraná v súlade 
s ustanoveniami prílohy II nepresiahne 
limity ustanovené v prílohe III.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so zásadami lepšieho zákonodarstva je dôležité zabezpečiť, aby podmienky skúšania 
v tomto nariadení nemali neprimeraný vplyv na výrobcov, ktorí už prijali podstatné kroky 
smerom k zníženiu emisií hluku, najmä výrobcov pneumatík. V tomto kontexte je potrebné 
zdôrazniť presnosť podmienok skúšania a „typické podmienky jazdy na ceste“ by mali byť 
stanovené ako podmienka na overenie limitov uvedených v prílohe III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vozidlá sa považujú za spĺňajúce 
požiadavky prílohy X, ak výrobca vozidla 
poskytne schvaľovaciemu orgánu 
technické dokumenty, ktoré dokazujú, že 
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rozdiel medzi maximálnymi 
a minimálnymi otáčkami motora vozidiel 
pri BB’17 ≤ 0,15 x S, pre akúkoľvek 
podmienku skúšky v rámci rozsahu 
ovládania ASEP vymedzeného v bode 3.3. 
prílohy VIII vo vzťahu k podmienkam 
ustanoveným v prílohe II.
Vozidlá kategórie N1 sú vyňaté z ASEP, 
ak je splnená jedna z týchto podmienok:
(a) Zdvihový objem motora ≤ 660 ccm 
a pomer výkonu k hmotnosti (PMR) 
vypočítaný s použitím maximálnej 
povolenej hmotnosti ≤ 35;
(b) Užitočné zaťaženie ≥ 850 kg a pomer 
výkonu k hmotnosti (PMR) vypočítaný 
s použitím maximálnej povolenej 
hmotnosti ≤ 40;

Or. en

Odôvodnenie

T7mto PDN sa zavádzajú primerané požiadavky pre MSP vykonávajúce prípravy- Okrem 
toho norma ASEP UNICE je šitá na mieru správaniu typických vozidiel M1 a zodpovedná 
skupina expertov odporúčala vylúčenie iných kategórií. ASEP (Additional Sound Emission 
Provisions – dodatočné ustanovenia o emisiách hluku) majú zabrániť neočakávaným emisiám 
hluku, ktoré nekorelujú s výsledkami schvaľovacích skúšok. Keďže toto nebolo nikdy 
pozorované pri dodávkach kategórie N1, tento PDN zabezpečí, aby boli vyňaté z špeciálneho 
skúšania ASEP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kategória 
vozidla

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty Limitné hodnoty Limitné hodnoty 
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pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

pre registráciu, 
predaj a uvedenie 

vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 
v platnosti od
[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 
v platnosti od
[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[7 rokov po 
uverejnení]

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terén
ne

M Vozidlá používané 
na prepravu osôb

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9;
hmotnosť < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Vozidlá používané na 
prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2
3,5 tony < hmotnosť 
< 12 ton; 74 75 72 73 72 73
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menovitý výkon 
motora < 75 kW

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon 
motora > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kateg
ória 

vozid
la

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitn
é 

hodno
ty pre 
typové 
schvaľ
ovanie 
novýc

h 
typov 

vozidie
l****
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Fáza 1 v platnosti 
od
[2 roky po 
uverejnení]******
**

Fáza 2 v platnosti 
od
[6 rokov po 
uverejnení]******
**

Fáza 3 v platnosti 
od
[10 rokov po 
uverejnení]

Fáza 4 
v platn
osti od 
[14 
rokov 
po 
uverej
není]*
*****

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobe
cné

Terénn
e

Všeob
ecné*

**
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb
a tovaru 
*******

M1

Počet miest < 9;
pomer výkonu 
k hmotnosti <
120 kW/tona

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

M1

Počet miest < 
9; 120 kW/tona 
<
pomer výkonu 
k hmotnosti <
160 kW/tona

73 74 72 73 71 72 68

M1

Počet miest < 
9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
160 kW/tona

75 76 74 75 73 74 70

M1

počet miest ≤ 4 
vrátane vodiča;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
200 kW/tona;
Bod R sedadla 
vodiča < 450 
mm od zeme 

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

M2

počet miest > 9;
hmotnosť < 2,5 
tony menovitý 
výkon motora < 
75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2
počet miest > 9;
hmotnosť < 2,5 72 73 70 71 70 71 69
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tony menovitý 
výkon motora > 
75 kW

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

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

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

73 74 73 74 72 73 69

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitn
é 

hodno
ty pre 
typové 
schvaľ
ovanie 
novýc

h 
typov 

vozidie
l****

Fáza 1 v platnosti 
od

[3 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od

[8 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[12 rokov po 
uverejnení]

Fáza 4 
v platn
osti od 

[16 
rokov 

po 
uverej
není]*
*****

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobe
cné

Terénn
e

Všeob
ecné*

**

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3
počet miest > 9;
hmotnosť > 5 76 77 74 75 73 74 72
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ton;
100 kW < 
menovitý 
výkon motora <
180 kW

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tony < 
hmotnosť < 12 
ton;
150 kW < 

menovitý 
výkon motora 

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý 
výkon motora < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

hmotnosť > 12 
ton; 150 < 
menovitý výkon 

81 82 80 81 79 80 77
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motora < 250 
kW

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý výkon 
motora > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

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

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
*** Pre terénne vozidlá sa všeobecné limitné hodnoty zvyšujú o + 1 dB(A)
**** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 2 roky po nadobudnutí 

účinnosti, okrem vozidiel M1/N1 ≤ 50kW/t a M2 ≤ 75kW, pri ktorých sa prechodné 
obdobie uplatňuje najprv od fázy 2.

***** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti.

****** Komisia vykoná podrobnú štúdiu na zhodnotenie 4. fázy, pokiaľ ide o technickú 
realizovateľnosť navrhovaných limitov hluku po uvedení 3. fázy. V prípade 
pozitívneho hodnotenia sa 4. fáza uplatňuje 4 roky po zverejnení analýzy Komisie.

******* Vozidlá na špeciálne účely M1:
Vozidlá umožňujúce prístup invalidným vozíkom (v zmysle odseku 5.5 prílohy II 
smernice 2007/46/ES) a pancierové vozidlá (v zmysle časti A 5.2 prílohy II smernice 
2007/46/ES), úprava potrubia výfukového systému je povolená bez žiadnej ďalšej 
skúšky, ak sú zachované všetky pôvodné zariadenia na kontrolu emisií vrátane 
(prípadných ) filtrov tuhých častíc. Ak sa vyžaduje nová skúška, povoľuje sa 
dodatočných 2dB(A) nad platný limit.

******** Pre vozidlá vyrábané v malých sériách podľa oddielu 1 časti A prílohy XII smernice 
2007/46/ES sa dátum uplatňovania 1. a 2. fázy odkladá o dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kategória
vozidla

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)
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[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty 

pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre registráciu, 

predaj a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky

Fáza 1 v platnosti 
od

[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od

[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[7 rokov po 
uverejnení]

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terénn
e

M Vozidlá používané na 
prepravu osôb

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9;
hmotnosť < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Vozidlá používané na 
prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69

N1
2 tony < hmotnosť < 
3,5 tony 72 73 70 71 70 71
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N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon 
motora > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kateg
ória 

vozid
la

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitn
é 

hodno
ty pre 
typové 
schvaľ
ovanie 
novýc

h 
typov 
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vozidie
l****

Fáza 1 v platnosti 
od
[2 rokov po 
uverejnení]******
**

Fáza 2 v platnosti 
od
[6 rokov po 
uverejnení]******
**

Fáza 3 v platnosti 
od
[10 rokov po 
uverejnení]

Fáza 4 
v platn
osti od 
[14 
rokov 
po 
uverej
není]*
*****

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobe
cné

Terénn
e

Všeob
ecné*

**
Vozidlá 
používané na 
prepravu osôb 
a tovaru 
*******

M1

Počet miest < 9;
pomer výkonu 
k hmotnosti <
120 kW/tona

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

M1

Počet miest <
9; 120 kW/tona 
<
pomer výkonu 
k hmotnosti <
160 kW/tona

73 74 72 73 71 72 68

M1

Počet miest <
9;
pomer výkonu 
k hmotnosti > 
160 kW/tona

75 76 74 75 73 74 70

M2

počet miest > 9;
hmotnosť < 2,5 
tony menovitý 
výkon motora <
75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet miest > 9;
hmotnosť < 2,5 
tony menovitý 
výkon motora > 
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70
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tony

M2

počet miest > 9;
hmotnosť > 3,5 
ton;

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tony < 
hmotnosť < 3,5 
tony

73 74 73 74 72 73 69

Limitné hodnoty
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 
vozidiel****

Limitn
é 

hodno
ty pre 
typové 
schvaľ
ovanie 
novýc

h 
typov 

vozidie
l****

Fáza 1 v platnosti 
od

[3 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od

[8 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[12 rokov po 
uverejnení]

Fáza 4 
v platn
osti od 

[16 
rokov 

po 
uverej
není]*
*****

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobec
né

Terénn
e

Všeobe
cné

Terénn
e

Všeob
ecné*

**

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3 počet miest > 9; 78 79 78 79 76 77 75
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hmotnosť > 5 
ton;
180 < menovitý 
výkon motora < 
250 kW

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý 
výkon motora < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

hmotnosť > 12 
ton; 150 <
menovitý výkon 
motora < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

hmotnosť > 12 
ton;
menovitý výkon 
motora > 250 

82 83 81 82 80 81 79
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kW

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

** Pre vozidlá v kategórii M1 sú zvýšené limitné hodnoty pre terénne vozidlá platné len 
prípade, že maximálna povolená hmotnosť je > 2 tony.
*** Pre terénne vozidlá sa všeobecné limitné hodnoty zvyšujú o + 1 dB(A)
**** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 2 roky po nadobudnutí 

účinnosti, okrem vozidiel M1/N1 ≤ 50kW/t a M2 ≤ 75kW, pri ktorých sa prechodné 
obdobie uplatňuje najprv od fázy 2.

***** Prechodné obdobie pre prvú registráciu nových vozidiel: 3 roky po nadobudnutí 
účinnosti.

****** Komisia vykoná podrobnú štúdiu na zhodnotenie 4. fázy, pokiaľ ide o technickú 
realizovateľnosť navrhovaných limitov hluku po uvedení 3. fázy. V prípade 
pozitívneho hodnotenia sa 4. fáza uplatňuje 4 roky po zverejnení analýzy Komisie.

******* Vozidlá na špeciálne účely M1:
Vozidlá umožňujúce prístup invalidným vozíkom (v zmysle odseku 5.5 prílohy II 
smernice 2007/46/ES) a pancierové vozidlá (v zmysle časti A 5.2 prílohy II smernice 
2007/46/ES), úprava potrubia výfukového systému je povolená bez žiadnej ďalšej 
skúšky, ak sú zachované všetky pôvodné zariadenia na kontrolu emisií vrátane 
(prípadných) filtrov tuhých častíc. Ak sa vyžaduje nová skúška, povoľuje sa 
dodatočných 2dB(A) nad platný limit.

******** Pre vozidlá vyrábané v malých sériách podľa oddielu 1 časti A prílohy XII smernice 
2007/46/ES sa dátum uplatňovania 1. a 2. fázy odkladá o dva roky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Toine Manders

Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kategória 
vozidla

Opis kategórie 
vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]
Limitné hodnoty 

pre typové 
schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre typové 

schvaľovanie 
nových typov 

vozidiel

Limitné hodnoty 
pre registráciu, 

predaj a uvedenie 
vozidiel do 
prevádzky
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Fáza 1 v platnosti 
od

[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od

[5 rokov po 
uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[7 rokov po 
uverejnení]

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terén
ne

Všeobec
né

Terén
ne

M Vozidlá používané 
na prepravu osôb

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2
počet miest > 9;
hmotnosť < 2 tony 72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Vozidlá používané 
na prepravu tovaru

N1 hmotnosť < 2 tony 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tony < hmotnosť 
< 12 ton; 75 76 73 74 73 74
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75 < menovitý výkon 
motora < 150 kW

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon 
motora > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha III
Limitné hodnoty

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

Kategória 
vozidla Opis kategórie vozidla

Limitné hodnoty
vyjadrené v dB(A)

[decibeloch(A)]

Limitné hodnoty pre 
typové schvaľovanie 

nových typov vozidiel

Limitné 
hodnoty pre 

typové 
schvaľovani

e nových 
typov 

vozidiel

Fáza 1 v platnosti od
[2 rokov po 
uverejnení]

Fáza 2 
v platnosti 

od
[5 rokov po 
uverejnení]

M Vozidlá používané na prepravu osôb
M1 Počet miest < 9 68 67

M1

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

71 69



PE489.517v01-00 22/22 AM\902129SK.doc

SK

M2 počet miest > 9; hmotnosť < 3,5 tony 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
počet miest > 9; hmotnosť > 5 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 75 73

M3
počet miest > 9; hmotnosť > 5 ton;
menovitý výkon motora > 150 kW 77 75

N Vozidlá používané na prepravu tovaru
N1 hmotnosť < 2,5 tony 68 67
N1 2,5 tony < hmotnosť < 3,5 tony 70 68

N2
3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 75 73

N2
3,5 tony < hmotnosť < 12 ton;
menovitý výkon motora > 150 kW 77 75

N3
hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora < 150 kW 77 75

N3
hmotnosť > 12 ton;
menovitý výkon motora > 150 kW 79 77

* Pre všetky vozidlá sa limitné hodnoty zvyšujú o 1 dB(A), ak vozidlo vyhovuje príslušnej 
definícii terénnych vozidiel uvedenej v bode 4 oddielu A prílohy II k smernici EÚ 
2007/46/ES.

** V prípade vozidiel všetkých kategórií je prechodné obdobie na predaj a uvedenie 
do prevádzky nových vozidiel 2 roky.

Odôvodnenie

Vykonávanie nariadenia(ES) 2009/661 a zavedenie požiadaviek na hluk pneumatík robia 
zavedenie prvej fázy, ako to navrhuje Komisia, nadbytočné, a zaručujú, že je možné 
revidovať limitné hodnoty pre kategórie M1, N1 a N3 smerom nadol.  Tento PDN 
okrem toho aktualizuje a racionalizuje kategórie vozidiel a zohľadňuje výrobné cykly.
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