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КРАТКА ОБОСНОВКА

Моторните превозни средства са един от главните източници на шумово замърсяване. 
Счита се, че постоянното излагане на високи нива на шум увеличава сърдечно-съдовите 
заболявания, когнитивните увреждания, нарушенията на съня и случаите на тинитус 
(шум в ушите). Докладчикът силно подкрепя целта на предложения регламент за 
намаляване на шума в околната среда чрез понижаване на граничните стойности на 
шума и въвеждане на нов и подобрен метод на изпитване за измерване на излъчвания 
шум. Граничните стойности на шума обаче трябва да бъдат както амбициозни, така и 
осъществими. В тази връзка не трябва да се забравя, че шумът се измерва по 
логаритмична скала и че намаление с 3 децибела (dB) води до намаляване на шума с 
50 %. 

Изисквания относно одобрението на типа на превозните средства съществуват, наред с 
другото, и по отношение на емисиите на CO2 и замърсяващите емисии (стандартите 
Евро 5/6 и Евро VI). Предприеманите мерки за спазване на тези изисквания по 
отношение на емисиите отчасти са в противоречие с мерките, предприемани за 
намаляване на шума от превозните средства. Например, мерките за намаляване на 
излъчвания шум могат да увеличат теглото на превозното средство, което води до по-
високи емисии на CO2. Различните изисквания на ЕС относно одобрението на типа 
следва внимателно да балансират отделните цели и да следват общ подход, който 
продължава да прави превозните средства по-тихи, по-сигурни и по-безвредни за 
околната среда. Също така, предприеманите мерки за намаляване на нивото на шума на 
превозните средства не трябва да водят до намаляване на пътната сигурност, например 
специалните пътни настилки с ниски нива на излъчван шум могат да намалят 
значително шума на гумите, излъчван при търкаляне, и да удължат спирачния път. В 
допълнение към граничните стойности на шума от превозните средства докладчикът 
подчертава, че е важно да се вземат предвид други източници на шум в околната среда 
като пътната настилка, управлението на движението или поведението на водачите на 
превозни средства. 

Макар и докладчикът силно да подкрепя целта на предложения регламент, тя предлага 
някои изменения, за да бъде по-добре постигната тази цел. С оглед увеличаване на 
ползите за здравето и засилване на правната сигурност следва да се установят 
дългосрочни гранични стойности на шума. Трябва да се направят също така 
необходимите корекции по отношение на категориите превозни средства. Настоящото 
законодателство относно излъчвания шум от превозните средства дава различни 
гранични стойности за отделните категории и подкатегории превозни средства. Тези 
подкатегории са създадени през 1970 г. и не са променяни от 1985 г. насам. В тази 
връзка докладчикът предлага осъвременяването на подкатегориите и адаптирането на 
системата за класификация на превозните средства с оглед на най-новите технически 
стандарти. Това адаптиране следва да даде възможност за определяне на амбициозни 
гранични стойности на шума и за оптимизиране на цялостното намаление на шума. 
Допълнителното диференциране на категориите превозни средства ни дава възможност 
за установяване на по-амбициозни гранични стойности на шума за превозните средства 
с по-ниска номинална мощност на двигателя и по-реалистични гранични стойности на 
шума за превозните средства с по-висока номинална мощност на двигателя. Новите 
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дългосрочни гранични стойности на шума изискват изцяло ново проектиране за всяко 
превозно средство.

Докладчикът също така счита, че регламентът следва да отрази различията в развитието 
и производството на пътническите автомобили и тежкотоварните превозни средства. 
Тези разлики трябва да се отразят в различен график на съответните фази, за които се 
прилагат граничните стойности на шума. В съответствие с това докладчикът предлага 
различни фази за пътническите автомобили и за товарните превозни средства. 

Прозрачността е ключов елемент от една отговорна политика за защита на 
потребителите и се подкрепя от комисията IMCO от дълго време насам. Осигуряването 
на налична ясна и прозрачна информация относно излъчвания шум от всяко превозно 
средство за потребителите ще им даде възможност да използват нивото на излъчвания 
шум за основа на решението си за закупуване. Същата информация за обществените 
органи ще им позволи да създадат подходящи стимули за насърчаване на използването 
на по-тихи превозни средства, например посредством определяне на норми за 
обществените поръчки за автобусните паркове и разрешаване на преференциален 
достъп до определени чувствителни жилищни райони или часови отрязъци от деня 
само на най-тихите превозни средства за доставки. Вече съществуват етикети относно 
емисиите на CO2, разхода на гориво и шума на гумите; следва да се въведе подобен 
етикет за равнището на шума на превозните средства.

По отношение на електрическите и хибридните превозни средства директивата следва 
да установи технически стандарти, като въведе изисквания относно минималния шум 
за електрическите превозни средства. Създадена е работна група за минималните нива 
на звука за тихи превозни средства от ИКЕ на ООН и тя обсъжда възможността за 
хармонизиране на изискванията за „Системите за звуково сигнализиране на 
приближаващо превозно средство“. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Изискванията на ЕС относно 
одобрението на типа съществуват, 
наред с другото, за емисиите на CO2
(Регламент (ЕО) № 443/2009 на 
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Европейския парламент и на Съвета 
от 23 април 2009 година за определяне 
на стандарти за емисиите от нови 
леки пътнически автомобили като 
част от цялостния подход на 
Общността за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварните 
превозни средства1 и Регламент (ЕС) 
№ 510/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета от 11 май 2011 година за 
определяне на стандарти за емисиите 
от нови леки търговски превозни 
средства като част от цялостния 
подход на Съюза за намаляване на 
емисиите на CO2 от лекотоварните 
превозни средства 2) и за 
замърсяващите емисии (Регламент 
(ЕО) № 715/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 
2007 година за типово одобрение на 
моторни превозни средства по 
отношение на емисиите от леки 
превозни средства за превоз на 
пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и 
за достъпа до информация за ремонт 
и техническо обслужване на превозни 
средства 3 и Регламент (ЕО) № 
595/2009 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юни 2009 година за 
одобрението на типа на моторни 
превозни средства и двигатели по 
отношение на емисиите от тежки 
превозни средства (Евро VI) и за 
достъпа до информация за ремонта и 
техническото обслужване на 
превозните средства 4). Техническите 
изисквания за граничните стойности 
на емисиите на CO2 и замърсяващите 
емисии не може да бъдат в 
противоречие с изискванията 
относно намаляването на излъчвания 
шум. Следователно изискванията на 
ЕС относно одобрението на типа 
следва да постигнат равновесие 
между различните цели. 
_____________
1 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.
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2 ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1.
3 ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1.
4 ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 1.

Or. en

Обосновка

Техническите мерки за ограничаване на емисиите на CO2 включват мерки за 
намаляване на теглото на превозното средство, докато техническите мерки за 
намаляване на шума като звукоизолацията обикновено увеличават теглото на 
превозното средство и увеличават емисиите на CO2. От друга страна, 
звукоизолацията намалява шума, но увеличава същевременно опасността от 
подпалване на двигателя. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Разпоредбата относно 
информирането на потребителите, 
управителите на автомобилни 
паркове и обществените органи за 
излъчвания шум може да повлияе 
върху решенията за закупуване и да 
ускори прехода към по-тих 
автомобилен парк. С цел 
предоставяне необходимата 
информация на потребителите 
производителят следва да предоставя 
информация относно нивата на шума 
на превозните средства в 
съответствие с хармонизирани 
методи на изпитване на мястото на 
продажба и в рекламно-
информационните технически 
материали. Етикет, подобен на 
използваните за информация относно 
емисиите на CO2, разхода на гориво и 
шума на гумите, следва да информира 
потребителите относно излъчвания 
от превозното средство шум.
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Or. en

Обосновка

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – точка 21 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) „място на продажба“ означава 
мястото, на което превозните 
средства се предлагат за продажба на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация, 
когато планират покупка, следва информацията относно шума да е широко достъпна. 
(Предложение в съответствие с член 3 от Регламент 1222/2009 относно 
етикетирането на гуми, включително по отношение на излъчвания шум).

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – точка 21 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) „технически рекламно-
информационни материали“ означава 
технически ръководства, брошури и 
каталози (независимо дали са в 
печатен, електронен или онлайн 
формат), както и уебсайтове, чиято 
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цел е пускане в продажба на превозни 
средства за потребителите.

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация, 
когато планират покупка, следва информацията относно шума да е широко достъпна. 
(Предложение в съответствие с член 3 от Регламент 1222/2009 относно 
етикетирането на гуми, включително по отношение на излъчвания шум).

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a (нов)
Информация

Производителите и дистрибуторите 
на превозни средства гарантират, че 
новото на шум в децибели (dB(A)) в 
съответствие с хармонизираните 
методи на изпитване за одобрение на 
типа за всяко превозно средство се 
обозначава по добре видим начин на 
мястото на продажба и в 
техническите рекламно-
информационни материали.
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета предложение 
относно информацията за 
потребителите най-късно една 
година след влизането в сила на 
настоящия регламент.
Информацията за потребителите 
може да се включи в  Директива 
1999/94/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 декември 
1999 година относно наличието на 
потребителска информация за 
разхода на гориво и емисиите на СО2
по отношение на търговията с нови 
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леки автомобили1. За излъчвания шум 
следва да се използва същият метод 
на обозначаване както за емисиите на 
CO2.
______________
1 ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.

Or. en

Обосновка

Към настоящия момент е невъзможно за потребителя да разбере какво е нивото на 
излъчвания шум на дадено превозно средство. За популяризирането на превозни 
средства с ниско ниво на шум и за даване на потребителите на възможността за 
информиран избор относно покупката, производителят и дистрибуторът са 
задължени да обозначават нивото на шум на превозното средство.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато производителите решат да 
монтират АСПСС на превозни средства, 
трябва да изпълнени изискванията от 
приложение X.

Когато производителите решат да 
монтират АСПСС на превозни средства,
производителите гарантират, че 
звукът, генериран от АССПС, следва 
да бъде непрекъснат звук, който 
информира пешеходците и уязвимите 
участници в пътното движение за 
движещо се превозно средство. 
Звукът следва да указва лесно 
поведението на превозното средство 
и не следва да надвишава 
приблизителното ниво на звука на 
подобно превозно средство от същата 
категория, оборудвано с двигател с 
вътрешно горене и работещо при 
същите условия, и трябва да са 
изпълнени изискванията от приложение 
X.

Or. en
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Обосновка

Главните изисквания за АСПСС  следва да се посочат в съответния член, а не в 
приложението. В случай че Работната група на ИКЕ на ООН приеме регламентация с 
хармонизирани на световно равнище стандарти за АСПСС, изискванията на ЕС 
следва да се изменят в съответствие с това.  

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че Работната група на ИКЕ 
на ООН за минималните нива на звука
за тихи превозни средства приеме 
правило на ИКЕ на ООН, Комисията 
оценява възможността за заместване 
на техническите изисквания, 
посочени в приложение X, с пряко 
позоваване на съответстващите 
изисквания от правилото на ИКЕ на 
ООН и, по целесъобразност, 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
изменение на приложение X.

Or. en

Обосновка

Главните изисквания за АСПСС  следва да се посочват в съответния член, а не в 
приложението. В случай че Работната група на ИКЕ на ООН приеме регламентация с 
хармонизирани на световно равнище стандарти за АСПСС, изискванията на ЕС 
следва да се изменят в съответствие с това.  

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове за изменение на приложения І ― 

1. На Комисията се предоставят 
правомощия да приема делегирани 
актове за изменение на приложения І до 
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ХІ. II и IV до X.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от ДФЕС само несъществени елементи от 
законодателния акт могат да се делегират на Комисията, а съществените елементи 
от една област се запазват за законодателния акт. Разпоредбите в приложение III, 
т.е. граничните стойности на шума и междинното време (етапи) са съществени 
елементи от предложението и следователно се запазват за съзаконодателите. 

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато граничните стойности, 
свързани с метода на изпитване, са 
определени в Правило № 51 на ИКЕ на 
ООН, Комисията разглежда замяната
на техническите изисквания, посочени в 
приложение ІІІ, с пряко позоваване на 
съответните изисквания на Правила № 
51 и № 59 на ИКЕ на ООН.

2. Когато граничните стойности, 
свързани с метода на изпитване, са 
определени в Правило № 51 на ИКЕ на 
ООН, Комисията оценява 
възможността за замяна на 
техническите изисквания, посочени в 
приложение ІІІ, с пряко позоваване на 
съответните изисквания на Правила № 
51 и № 59 на ИКЕ на ООН и по 
целесъобразност представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за изменение на 
приложение III.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 290 от ДФЕС само несъществени елементи от 
законодателния акт могат да се делегират на Комисията, а съществените елементи 
от една област се запазват за законодателния акт. Разпоредбите в приложение III, 
т.е. граничните стойности на шума и междинното време (етапи) са съществени 
елементи от предложението и следователно се запазват за съзаконодателите.

Изменение 10

Предложение за регламент
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Приложение II - точка 4.1.2.1.4.1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ако едно конкретно предавателно 
отношение дава ускорение в граници 
� 5 % от базовото ускорение awot ref, 
без да превишава 3,0 m/s2, изпитването 
трябва да се проведе при това 
предавателно отношение; 

а) ако едно конкретно предавателно 
отношение дава ускорение в граници 
� 5 % от базовото ускорение awot ref, 
без да превишава 2,0 m/s2, изпитването 
трябва да се проведе при това 
предавателно отношение; 

Or. en

Обосновка

С оглед на симулиране на ситуацията при реални условия на градско движение 
максималното ускорение следва да бъде на равнище 2.0 m/s2.

Изменение 11

Предложение за регламент
Приложение II - точка 4.1.2.1.4.1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ако нито едно от предавателните 
отношения не дава исканото ускорение, 
се избира предавателно отношение i с 
ускорение, по-високо от базовото, и 
предавателно отношение i+1 с 
ускорение, по-ниско от базовото. Ако 
стойността на ускорението при 
предавателно отношение i не превишава
3,0 m/s2, за изпитването се използват 
двете предавателни отношения.
Претегленото съотношение спрямо 
базовото ускорение awot ref се 
изчислява, като: k = (a wot ref - a wot
(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

б) ако нито едно от предавателните 
отношения не дава исканото ускорение, 
се избира предавателно отношение i с 
ускорение, по-високо от базовото, и 
предавателно отношение i+1 с 
ускорение, по-ниско от базовото. Ако 
стойността на ускорението при 
предавателно отношение i не превишава
2,0 m/s2, за изпитването се използват 
двете предавателни отношения.
Претегленото съотношение спрямо 
базовото ускорение awot ref се 
изчислява, като: k = (a wot ref - a wot
(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Обосновка

С оглед на симулиране на ситуацията при реални условия на градско движение 
максималното ускорение следва да бъде на равнище 2.0 m/s2.
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Изменение 12

Предложение за регламент
Приложение II - точка 4.1.2.1.4.1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако стойността на ускорението при 
предавателно отношение i превишава
3,0 m/s2, се използва първото 
предавателно отношение, което дава 
ускорение под 3,0 m/s2, освен ако 
предавателното отношение i+1 не 
осигурява ускорение, по-малко от 
aurban. В този случай се използват две 
предавки, i и i+1, включително 
предавката i с ускорение,
превишаващо 3,0 m/s2. В останалите 
случаи не се използват други предавки.
Достигнатото ускорение awot test по 
време на изпитването се използва за 
изчисляването на коефициента на 
частична мощност kP вместо awot ref;

в) ако стойността на ускорението при 
предавателно отношение i превишава
2,0 m/s2, се използва първото 
предавателно отношение, което дава 
ускорение под 2,0 m/s2, освен ако 
предавателното отношение i+1 не 
осигурява ускорение, по-малко от 
aurban. В този случай се използват две 
предавки, i и i+1, включително 
предавката i с ускорение,
превишаващо 2,0 m/s2. В останалите 
случаи не се използват други предавки.
Достигнатото ускорение awot test по 
време на изпитването се използва за 
изчисляването на коефициента на 
частична мощност kP вместо awot ref;

Or. en

Обосновка

С оглед на симулиране на ситуацията при реални условия на градско движение 
максималното ускорение следва да бъде на равнище 2.0 m/s2.

Изменение 13

Предложение за регламент
Приложение ІII

Текст, предложен от Комисията

Приложение ІII
Гранични стойности

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

Категория 
превозно 
средство

Описание 
на 

категорият

Гранични стойности
в dB(А)

(децибели (А)
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а превозно 
средство

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 
средства

Гранични стойности за 
регистрация, продажба и 
пускане в експлоатация 
на нови превозни 
средства

Фаза 1 в сила 
от 

[2 години след 
публикуването

]

Фаза 2 в сила 
от 

[5 години след 
публикуването

]

Фаза 3 в сила от 
[7 години след 
публикуването]

С общо 
предна
значен

и

Пов
ише
на 

прох
одим
ост*

С общо 
предна
значен

и

Пов
ише
на 

прох
одим
ост*

С 
общо 

предна
значен

и

Повишена 
проходимост*

M

Превозни 
средства, 
използвани 
за превоз 
на пътници

M1

Брой на 
седалките 
< 9;

70 71** 68 69** 68 69**

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2

Брой на 
седалките 
> 9; маса < 
2 t;

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

Брой на 
седалките 
> 9; 3,5 t < 

74 75 72 73 72 73
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маса < 5 t; 
номинална 
мощност 
на 
двигателя 
< 150 kW;

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Превозни 
средства, 
използван
и за превоз 
на стоки

N1 маса < 2 t; 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73
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< 75 kW;

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

Маса > 12 
t; 
75 < 
номинална 
мощност 
на 
двигателя 
< 150 kW;

77 78 75 76 75 76

N3

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

80 82 78 80 78 80

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

** За превозни средства от категория M1 повишените гранични стойности за превозни 
средства с повишена проходимост са валидни само ако разрешената максимална маса 
> 2 t.

Изменение

Приложение ІII
Гранични стойности

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

средс
тво

Описание на 
категорията 
превозно 
средство

Гранични стойности
в dB(А) 

(децибели (А) 

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства****

Гранични 
стойности за 

одобрение на типа 
на нови типове 

превозни 
средства****

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства****

Грани
чни 

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е 
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[2 години след 
публикуването]

Фаза 2 в сила от 
[6 години след 
публикуването]

Фаза 3 в сила от 
[10 години след 
публикуването]

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

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост*

С общо 
предна
значен

и

Повиш
ена 

проход
имост*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

Превозни 
средства, 
използвани за 
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превоз на 
пътници и 
стоки

M1

Брой на 
седалките < 9; 
отношение 
мощност към 
маса > 50 
kW/t;

70 71 69 70 68 69 67

M1

Брой на 
седалките < 
9; 50 kW/t < 
отношение 
мощност към 
маса  < 120 
kW/t 

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

Брой на 
седалките > 
9; маса < 2,5 t; 
>= 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

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

76 77 73 74 72 73 71

N1
маса < 2,5 t; <= 
50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1 маса < 2,5 t; 72 73 71 72 71 72 69
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<= 50kW/t

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

Гранични 
стойности за
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове превозни 
средства

Гранични 
стойности за 
одобрение на 
типа на нови 

типове 
превозни 

средства****

Грани
чни 

стойн
ости 

за 
одобр
ение 
на 

типа 
на 

нови 
типов

е
превоз

ни 
средс
тва**

***

Фаза 1 в сила от 
[3 години след 

публикуването] 

Фаза 2 в сила от 
[8 години след 

публикуването] 

Фаза 3 в сила 
от

[12 години след 
публикуването]

Фаза 
4 в 

сила 
от 
[16 

годин
и след 
публи
куван
ето] 
*****

*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С общо 
предназ
начени

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 

предна
значен

и

Повиш
ена 

проход
имост

*

С 
общо 
предн
азнач
ение 
***

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3
Брой на 
седалките > 9; 76 77 74 75 73 74 72
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Маса > 5 t; 
100 
kW<номиналн
а мощност на 
двигателя<
180 kW

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

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

76 77 75 76 75 76 72

N3
Маса > 12 t; 
100 < 79 80 78 79 77 78 75
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номинална 
мощност на 
двигателя < 
150 kW;

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

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

82 83 81 82 80 81 79

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

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

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

**** Преходен период за първо регистриране на нови превозни средства: 
2 години след влизане в сила.

***** Преходен период за първо регистриране на нови превозни средства: 
3 години след влизане в сила.

****** С начало, считано от прилагането на фаза 3, Комисията извършва 
подробно проучване за утвърждаване на фаза 4 по отношение на 
техническата осъществимост на граничните стойности на шума. В 
случай на положителна оценка фаза 4 се прилага четири години след 
публикуването на проучването на Комисията.

Or. en

Обосновка

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Приложение VI - точка 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Избира се едно превозно средство и се 
подлага на изпитванията, определени в 
точка 2. Ако резултатите от 
изпитванията изпълняват изискванията 
за ПСП от приложение X към 
Директива 2007/46/ЕО, се счита, че 
превозното средство съответства на 
разпоредбите за ПСП.

Избира се едно превозно средство и се 
подлага на изпитванията, определени в 
точка 2. Ако резултатите от 
изпитванията изпълняват изискванията 
за ПСП от приложение X към 
Директива 2007/46/ЕО, се счита, че 
превозното средство съответства на 
разпоредбите за ПСП. За изискванията 
за ПСП граничните стойности от 
приложение III са изпълнени, ако 
граничните стойности от 
приложение III са спазени в рамките 
на допълнително отклонение от 1 
dB(A).

Or. en

Обосновка

В настоящото законодателство относно проверката на съответствието на 
производството се предвижда отклонение от 1 dB(A).

Изменение 15

Предложение за регламент
Приложение IX – част А – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Акустична система за сигнализиране на 
превозното средство (АССПС) е
устройство за генериране на звук, 
предназначено да информира
пешеходците и уязвимите участници в 
пътното движение.

Акустична система за сигнализиране на 
превозното средство“ (АССПС) е
система за електрически или 
хибридни електрически пътни 
превозни средства, която осигурява 
информация за функционирането на 
превозното средство на пешеходците и 
уязвимите участници в пътното 
движение.
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Определението на АССПС в съответното приложение IX следва да съответства на 
определението на АССПС в член 3, параграф 21.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение IX – част А – точка 4 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) Звукът, генериран от АССПС, следва 
да бъде непрекъснат звук, който 
информира пешеходците и уязвимите 
участници в пътното движение за 
превозно средство в експлоатация.

(a) Звукът, генериран от АССПС, следва 
да бъде непрекъснат звук, който 
информира пешеходците и уязвимите 
участници в пътното движение за 
превозно средство в експлоатация.
Звукът следва да указва лесно 
поведението на превозното средство 
и следва да е подобен на звука на 
превозно средство от същата 
категория, оборудвано с двигател с 
вътрешно горене.

Не са приемливи обаче следните, 
както и други подобни видове звуци:
(i) сирена, клаксон, камбана, звънец и 
звуци на превозно средство за спешна 
помощ; 
(ii) звукови сигнали за тревога напр. за 
пожар, крадци, дим;
(iii) спорадичен звук.
Следва да се избягват следните, 
както и други подобни видове звуци:
(iv)мелодични звуци, звуци на 
животни и звуци на насекоми;
(v)звуци, които затрудняват 
идентификацията на превозното 
средство и/или на работата му (напр. 
ускорение, отрицателно ускорение и 
др.);



PE487.784v01-00 24/24 PA\899375BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Изброяването на различните видове звуци, които не са приемливи в АССПС, следва по-
скоро да се замени с ясно описание на характеристиките на приемливите звуци. 


