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Predlog spremembe 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Od približno 500 milijonov 
državljanov in državljank Evropske unije 
jih ima približno 300 milijonov vozniško 
dovoljenje. Evropska unija ima 22 % vseh 
registriranih vozil na svetu, proizvede pa 
25 % vseh svetovnih vozil. Evropska 
avtomobilska industrija vsako leto 
proizvede 17 milijonov novih vozil, to 
število pa se nenehno povečuje.

Or. de

Predlog spremembe 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Tehnični ukrepi za zmanjšanje hrupa 
vozil morajo izpolniti nekaj skoraj enako 
pomembnih zahtev, kot so zahteve za 
zmanjšanje hrupa in emisije onesnaževal 
ter izboljšanje varnosti, pri čemer mora 
biti vozilo čim cenejše in učinkovitejše.
Avtomobilska industrija želi v enaki meri 
izpolniti vse zahteve in ohraniti ravnovesje 
med njimi, vendar pri tem pogosto naleti 
na meje fizično izvedljivega. 
Avtomobilskemu razvoju vedno znova 
uspe postaviti vedno višje meje z uporabo 
novejših in inovativnejših materialov in 
metod. Za nadaljevanje inovacij bi morala 
zakonodaja določiti jasen in časovno 
omejen okvir. Ta okvir je določen ravno v 
tej uredbi, ki spodbuja takojšnji družbeno 
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pogojen zagon inovacij, pri čemer je 
industriji povsem prepuščena potrebna 
ekonomska zmožnost ukrepanja.

Or. de

Predlog spremembe 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8b) Onesnaženje s hrupom je predvsem 
lokalni problem, ki pa potrebuje rešitev na 
ravni celotne Unije. Prvi korak vsake 
trajnostne politike na področju emisij 
hrupa mora namreč biti oblikovanje 
ukrepov, ki so osredotočeni na vire hrupa. 
Vozila kot viri hrupa, na katere je 
osredotočena ta uredba, so po definiciji 
premična, tako da jih ne moremo ustrezno 
obravnavati zgolj z nacionalnimi ukrepi.

Or. de

Predlog spremembe 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Pri osebnih vozilih pri vožnji s 
povprečno hitrostjo do 45 km/h prevladuje 
hrup motorja in izpušnega sistema, pri 
hitrejši vožnji pa pride tudi do hrupa 
pnevmatik in hrupa vetra. Hrup 
pnevmatik in hrup vetra nastaneta 
neodvisno od vrste motorja. Z razvojem 
vozil od 70-ih let prejšnjega stoletja so 
postali motorji bistveno tišji, vendar sta se 
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v povprečju povečali njihova zmogljivost 
in masa. Zaradi tega iz zaradi večje 
varnosti vozila se je povečala celotna teža 
vozila, saj je bilo treba za večjo stabilnost 
pri vožnji povečati stično površino 
pnevmatik s cestiščem. Z vsako razširitvijo 
te površine se je povečal hrup pnevmatik.

Or. de

Predlog spremembe 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Možnosti za zmanjšanje glasnosti 
virov hrupa, kar je cilj te uredbe, so 
sorazmerno manjše kot možnosti za 
zmanjšanja hrupa zaradi vozne površine. 
Slednje zmanjšanje hrupa bi bilo tehnično 
bistveno laže doseči. Z vrstami asfalta, ki 
so že na voljo, kot so tihi asfalt oziroma 
asfalti, ki omogočajo nižjo ali optimalno 
raven hrupa, bi lahko že zdaj dosegli 
zmanjšanje hrupa za okoli 10 dB, če bi jih 
povezali v enotno pobudo, ki bi združevala 
različne preproste gradbene ukrepe. Ta 
učinkovita pobuda za izključno lokalne 
vire hrupa ni zajeta v tej uredbi, saj bi to 
bistveno obremenilo izvajanje državnega 
proračuna, zlasti lokalnih organov. To bi 
v času gospodarske krize težko utemeljili 
in bi s tem med drugim posegali v 
področje regionalne in strukturne politike.

Or. de

Predlog spremembe 22
Malcolm Harbour
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Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri preskusnih pogojih iz Priloge II se 
upoštevajo običajni pogoji cestnega 
prometa ter preskusne zahteve drugih 
bistvenih delov vozila, ki so že zajete v 
Uredbi (ES) št. 661/2009. Raven hrupa, 
izmerjena skladno z določbami Priloge II, 
ne sme presegati vrednosti, določenih v 
Prilogi III.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z načeli boljše zakonodaje je bistveno zagotoviti, da preskusni pogoji te uredbe ne 
bodo neugodno vplivali na proizvajalce, ki so že sprejeli pomembne ukrepe za zmanjšanje 
emisij hrupa, zlasti na industrijo pnevmatik. V zvezi s tem je treba poudariti natančnost 
preskusnih pogojev, običajne pogoje cestnega prometa pa je treba navesti kot pogoj za 
potrjevanje mejnih vrednosti, določenih v Prilogi III. 

Predlog spremembe 23
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavka 1 a in 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vozila samodejno izpolnjujejo zahteve iz 
Priloge X, če proizvajalec vozila 
homologacijskemu organu predloži 
tehnične dokumente, ki dokazujejo, da 
razlika med najvišjo in najnižjo vrtilno 
frekvenco motorja pri BB’17, pri katerem 
koli pogoju preskusa v območju delovanja 
dodatnih določb za emisije hrupa, ki je 
opredeljeno v točki 3.3 Priloge VIII, glede 
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na pogoje iz Priloge II, manjše ali enako 
0,15 x S.
Vozila kategorije N1 so izvzeta iz dodatnih 
določb za emisije hrupa, če je izpolnjen 
eden od naslednjih pogojev:
(a) Prostornina motorja ≤ 660 ccm in 
razmerje moči in mase PMR, izračunano 
z uporabo najvišje odobrene mase vozila, 
≤ 35;
(b) Nosilnost ≥ 850 kg in razmerje moči in 
mase PMR, izračunano z uporabo najvišje 
odobrene mase vozila, ≤ 40.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe uvaja sorazmerne zahteve za MSP, ki opravljajo nadgradnje. Poleg 
tega je standard ASEP UNICE prilagojen obnašanju običajnih vozil M1, pristojna skupina 
izvedencev pa je priporočila izključitev drugih kategorij. ASEP (dodatne določbe za emisije 
hrupa) naj bi preprečile nepričakovane emisije hrupa, ki niso povezane z rezultati 
homologacijskih preskusov. Ker se to nikoli ni upoštevalo za dostavna vozila N1, se s tem 
predlogom zagotovi, da so izključena iz posebnega preskušanja ASEP.

Predlog spremembe 24
Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila

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

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, 

prodajo in začetek 
uporabe novih 
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vozil
Faza 1 velja od

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

Faza 3 velja od
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2
št. sedežev > 9; 2 toni 
< masa < 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tone < masa 
< 12 ton; 75 76 73 74 73 74
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75 < nazivna moč 
motorja < 150 kW

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.

Predlog spremembe 

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kateg
orija 

vozila

Opis kategorije 
vozila

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

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vredno
sti za 

homol
ogacij

o 
novih 
tipov 
vozil*
****

Faza 1 velja od
[2 leti po objavi] 
********

Faza 2 velja od
[6 let po objavi] 
********

Faza 3 velja od
[10 let po objavi]

Faza 4 
velja 
od 
[14 let 
po 
objavi]
*****
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*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošn
o 

vozilo
***

Vozila za 
prevoz 
potnikov in 
blaga *******

M1

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

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

M1

št. sedežev < 9;
120 kW/tono <
indeks 
razmerja moči 
in mase < 160 
kW/tono

73 74 72 73 71 72 68

M1

št. sedežev < 9;
indeks 
razmerja moči 
in mase 
> 160 kW/tono

75 76 74 75 73 74 70

M1

št. sedežev ≤ 4, 
vključno z 
voznikovim; 
indeks 
razmerja moči 
in mase 
> 200 kW/tono; 
točka R 
voznikovega 
sedeža < 450 
mm od tal

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

M2

št. sedežev > 9;
masa < 2,5 
tone; nazivna 
moč motorja 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

št. sedežev > 9;
masa < 2,5 
tone; nazivna 
moč motorja 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2
št. sedežev > 9;
2,5 tone < masa 74 75 72 73 71 72 70
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< 3,5 tone

M2
št. sedežev > 9;
masa > 3,5 tone 76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tone < 
masa 
< 3,5 tone

73 74 73 74 72 73 69

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vredno
sti za 

homol
ogacij

o 
novih 
tipov 
vozil*
****

Faza 1 velja od
[3 leta po objavi]

Faza 2 velja od
[8 let po objavi]

Faza 3 velja od
[12 let po objavi]

Faza 4 
velja 
od 

[16 let 
po 

objavi]
*****

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošn
o 

vozilo
***

M3 

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
100 kW< 
nazivna moč 
motorja 
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
180 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3 št. sedežev > 9; 80 81 79 80 78 79 77
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masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 ton;
150 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

*** Splošne mejne vrednosti za terenska vozila se povečajo za + 1 dB(A)
**** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 2 leti po začetku veljavnosti, 

razen za vozila z M1/N1 ≤ 50kW/t in M2 ≤ 75kW, za katera prehodno 
obdobje velja šele od druge faze naprej.

***** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 3 leta po začetku veljavnosti.
****** Ko se uvede faza 3, Komisija izvede podrobno študijo, da oceni fazo 4 glede tehnične 

izvedljivosti mejnih vrednosti hrupa. Če je ocena pozitivna, se faza 4 uporablja štiri 
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leta po objavi študije Komisije.
******* Vozila za posebne namene M1:

Za vozila, dostopna invalidskim vozičkom (kot so opredeljena v odstavku 5.5 Priloge 
II k Direktivi 2007/46/ES) in neprebojna vozila (kot so opredeljena v delu A 5.2 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES), so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez 
nadaljnjih preskusov, če se ohranijo vse originalne naprave za nadzor emisij, 
vključno s filtrom za delce (če je na voljo). Če je potreben nov preskus, se dovolita 
dodatna 2 dB(A) nad veljavno mejno vrednostjo.

******** Za vozila, izdelana v majhnih serijah v skladu z oddelkom 1 dela A 
Priloge XII k Direktivi 2007/46/ES, se datum, ki velja za fazo 1 in fazo 2, 
premakne za dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kategorija 
vozila

Opis kategorije 
vozila

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

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
registracijo, 

prodajo in začetek 
uporabe novih 

vozil
Faza 1 velja od

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

Faza 3 velja od
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 št. sedežev < 9; 71 71 69 69 69 69



PE489.517v01-00 14/22 AM\902129SL.doc

SL

indeks razmerja moči 
in mase 
> 150 kW/tono

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

M2
št. sedežev > 9; 2 toni 
< masa < 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 80 82 78 80 78 80
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> 150 kW

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.

Predlog spremembe 

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kateg
orija 

vozila

Opis kategorije 
vozila

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

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti za 
homologacijo 
novih tipov 
vozil****

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vredno
sti za 

homol
ogacij

o 
novih 
tipov 
vozil*
****

Faza 1 velja od
[2 leti po objavi] 
********

Faza 2 velja od
[6 let po objavi] 
********

Faza 3 velja od
[10 let po objavi]

Faza 4 
velja 
od 
[14 let 
po 
objavi]
*****
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošn
o 

vozilo
***

Vozila za 
prevoz 
potnikov in 
blaga *******

M1
št. sedežev < 9;
indeks razmerja 72 73 ** 71 72** 71 72** 67
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moči in mase <
120 kW/tono

M1

št. sedežev < 9;
120 kW/tono <
indeks 
razmerja moči 
in mase < 160 
kW/tono

73 74 72 73 71 72 68

M1

št. sedežev < 9;
indeks 
razmerja moči 
in mase 
> 160 kW/tono

75 76 74 75 73 74 70

M2

št. sedežev > 9;
masa < 2,5 
tone; nazivna 
moč motorja 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

št. sedežev > 9;
masa < 2,5 
tone; nazivna 
moč motorja 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2
št. sedežev > 9;
masa > 3,5 tone 76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tone < 
masa 
< 3,5 tone

73 74 73 74 72 73 69

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti za 
homologacijo 

novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 

novih tipov 
vozil****

Mejne 
vredno
sti za 

homol
ogacij

o 
novih 
tipov 
vozil*
****

Faza 1 velja od
[3 leta po objavi]

Faza 2 velja od
[8 let po objavi]

Faza 3 velja od
[12 let po objavi]

Faza 4 
velja 
od 

[16 let 
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po 
objavi]
*****

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošno 
vozilo

terensk
o vozilo 

*

splošn
o 

vozilo
***

M3 

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
100 kW< 
nazivna moč 
motorja 
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
180 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

št. sedežev > 9;
masa > 5 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 

76 77 75 76 75 76 72
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< 100 kW

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 ton;
150 < nazivna 
moč motorja 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč 
motorja 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je najvišja 
odobrena masa > 2 toni.

*** Splošne mejne vrednosti za terenska vozila se povečajo za + 1 dB(A)
**** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 2 leti po začetku veljavnosti, 

razen za vozila z M1/N1 ≤ 50kW/t in M2 ≤ 75kW, za katera prehodno 
obdobje velja šele od druge faze naprej.

***** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 3 leta po začetku veljavnosti.
****** Ko se uvede faza 3, Komisija izvede podrobno študijo, da oceni fazo 4 glede tehnične 

izvedljivosti mejnih vrednosti hrupa. Če je ocena pozitivna, se faza 4 uporablja štiri 
leta po objavi študije Komisije.

******* Vozila za posebne namene M1:
Za vozila, dostopna invalidskim vozičkom (kot so opredeljena v odstavku 5.5 Priloge 
II k Direktivi 2007/46/ES) in neprebojna vozila (kot so opredeljena v delu A 5.2 
Priloge II k Direktivi 2007/46/ES), so spremembe v izpušnem sistemu dovoljene brez 
nadaljnjih preskusov, če se ohranijo vse originalne naprave za nadzor emisij, 
vključno s filtrom za delce (če je na voljo). Če je potreben nov preskus, se dovolita 
dodatna 2 dB(A) nad veljavno mejno vrednostjo.

******** Za vozila, izdelana v majhnih serijah v skladu z oddelkom 1 dela A 
Priloge XII k Direktivi 2007/46/ES, se datum, ki velja za fazo 1 in fazo 2, 
premakne za dve leti.

Or. en

Predlog spremembe 26
Toine Manders

Predlog uredbe
Priloga III
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila

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

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za homologacijo 
novih tipov vozil

Mejne vrednosti 
za registracijo, 

prodajo in začetek 
uporabe novih 

vozil
Faza 1 velja od

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

Faza 3 velja od
[7 let po objavi]

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terens
ko 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terens
ko

vozilo 
*

M vozila za prevoz 
potnikov

M1 št. sedežev < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2
št. sedežev > 9; 2 toni
< masa < 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74
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M3

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

77 79 75 77 75 77

N vozila za prevoz 
blaga

N1 masa < 2 toni 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 ton;
nazivna moč motorja 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Povečane mejne vrednosti veljajo le, če je vozilo v skladu z zadevno opredelitvijo 
terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Za vozila M1 povečane mejne vrednosti za terenska vozila veljajo samo, če je 
najvišja odobrena masa > 2 toni.

Predlog spremembe 

Priloga III
Mejne vrednosti,

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

Kategorija 
vozila Opis kategorije vozila

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

Mejne vrednosti za 
homologacijo novih 

tipov vozil

Mejne 
vrednosti za 
homologacij
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o novih 
tipov vozil

Faza 1 velja od
[2 leti po objavi]

Faza 2 velja 
od

[5 let po 
objavi]

M vozila za prevoz potnikov
M1 št. sedežev < 9 68 67

M1

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

71 69

M2 št. sedežev > 9; masa < 3,5 tone 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
št. sedežev > 9; masa > 5 ton;
nazivna moč motorja < 150 kW 75 73

M3
št. sedežev > 9; masa > 5 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW 77 75

N vozila za prevoz blaga
N1 masa < 2,5 tone 68 67
N1 2,5 tone < masa < 3,5 tone 70 68

N2
3,5 tone < masa < 12 ton;
nazivna moč motorja < 150 kW 75 73

N2
3,5 tone < masa < 12 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW 77 75

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja < 150 kW 77 75

N3
masa > 12 ton;
nazivna moč motorja > 150 kW 79 77

* Za vsa vozila se mejne vrednosti povečajo za 1 dB(A), če je vozilo v skladu z zadevno 
opredelitvijo terenskih vozil iz točke 4 oddelka A Priloge II k Direktivi EU 2007/46/ES. 

** Prehodno obdobje za prodajo in začetek uporabe novih vozil je za vse kategorije vozil 2 
leta.

Obrazložitev

Zaradi izvajanja Uredbe (ES) 2009/661 ter uvedbe zahtev glede hrupa za pnevmatike je 
uvedba prve faze, kot jo predlaga Komisija, odveč in omogoča znižanje mejnih vrednosti v 
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kategorijah M1, N1 in N3. Poleg tega je namen tega predloga spremembe posodobiti in 
racionalizirati kategorije vozil ter upoštevati proizvodne cikle. 

Or. en


