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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Motorová doprava je jedním z hlavních zdrojů hlukového znečištění. Předpokládá se, že 
trvalé působení vysokých hladin hluku zvyšuje pravděpodobnost kardiovaskulárních 
onemocnění, poškození kognitivních funkcí, poruch spánku a tinitu. Navrhovatelka 
jednoznačně podporuje cíl navrhovaného nařízení, které chce snižovat hluk z okolního 
prostředí tím, že budou sníženy mezní hodnoty hluku a zavedeny nové a přesnější 
zkušební metody měření emisí hluku. Mezní hodnoty hluku musí být nicméně zároveň 
náročné i technicky uskutečnitelné. Je nutno si při tom uvědomit, že hluk se měří na 
logaritmické stupnici a že snížení o 3 decibely (dB) znamená snížení hluku o 50 %. 

Požadavky na schvalování typu vozidel se vztahují mj. i na emise CO2 a znečišťující 
látky (normy Euro 5/6 a Euro VI). Opatření přijímaná za účelem plnění těchto emisních 
požadavků jsou v částečném rozporu s opatřeními, která jsou přijímána za účelem 
snižování hluku z vozidel. Opatření pro snižování emisí hluku mohou například 
zvyšovat hmotnost vozidel, což vede k vyšším emisím CO2. Jednotlivé požadavky EU na 
schvalování typu vozidel by měly vytvářet promyšlenou rovnováhu mezi jednotlivými 
cíli a řídit se obecným přístupem, který povede k dalšímu zvyšování nehlučnosti vozidel, 
jejich bezpečnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Opatření pro snižování hladiny 
hluku vozidla by navíc neměla vést ke snižování bezpečnosti silničního provozu, kdy 
např. speciální protihlukové povrchové úpravy vozovek mohou sice výrazně snížit 
hladinu hluku způsobeného odvalováním pneumatik, ale zároveň prodloužit brzdné 
vzdálenosti. Navrhovatelka zdůrazňuje, že kromě mezních hodnot hluku pro vozidla je 
důležité vzít v úvahu i další zdroje hluku z okolního prostředí, jako je povrch vozovky, 
řízení dopravního provozu či chování řidičů. 

Navrhovatelka jednoznačně podporuje cíl navrhovaného nařízení, současně však 
předkládá i některé pozměňovací návrhy, které by měly umožnit jeho lepší plnění. 
V zájmu většího zdravotního přínosu a zvýšení právní jistoty by měly být stanoveny 
dlouhodobé mezní hodnoty hluku. Musí být také provedeny nezbytné úpravy kategorií 
vozidel. Současné právní předpisy týkající se emisí hluku z vozidel udávají pro různé 
kategorie a podkategorie vozidel různé mezní hodnoty. Tyto podtřídy byly stanoveny 
v roce 1970 a od roku 1985 již neprošly žádnou úpravou. Navrhovatelka proto navrhuje, 
aby byly aktualizovány a aby byl systém klasifikace vozidel přizpůsoben současným 
technickým normám. Tyto úpravy by měly umožnit stanovení náročných mezních 
hodnot hluku a optimalizaci snižování celkového hluku. Přesnější rozlišování kategorií 
vozidel nám umožňuje stanovit náročnější mezní hodnoty hluku u vozidel s nižším 
výkonem motoru a realističtější mezní hodnoty hluku u vozidel s vyšším výkonem 
motoru. Tyto nové dlouhodobé mezní hodnoty hluku vyžadují u každého vozidla zcela 
nový návrh.

Navrhovatelka je rovněž názoru, že nařízení by mělo odrážet rozdíly ve vývoji a výrobě 
osobních automobilů a nákladních vozidel. Tyto rozdíly se musí také odrazit v různém 
načasování příslušných fází, na které se budou mezní hodnoty hluku vztahovat. 
Navrhovatelka proto navrhuje, aby pro osobní automobily a pro užitková vozidla byly 
stanoveny rozdílné fáze. 
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Klíčovým prvkem odpovědné spotřebitelské politiky je transparentnost, kterou výbor 
IMCO podporuje již dlouhou dobu. Tím, že bude zajištěna dostupnost jasných a 
transparentních informací o emisích hluku u všech vozidel, budou mít spotřebitelé 
možnost opřít své rozhodnutí o koupi vozidla o to, jaká je hladina jeho hlukových emisí. 
Tytéž informace veřejným orgánům umožní stanovovat vhodné pobídky, které podpoří 
nákup méně hlučných vozidel, například tím, že budou stanoveny normy pro zadávání 
veřejných zakázek na autobusový park, a tím, že do určitých citlivých rezidenčních 
oblastí či v určitých denních dobách budou smět jezdit pouze nejméně hlučná 
dodávková vozidla. V současnosti již existují značky pro emise CO2, spotřebu paliv a 
hlučnost pneumatik; podobná značka by měla být zavedena i pro různé hladiny 
hlučnosti vozidel.

Co se týče elektrických a hybridních vozidel, měla by směrnice určit technické normy, 
které by ukládaly požadavky týkající se minimální hlučnosti elektrických vozidel. 
Evropská hospodářská komise OSN (EHK/OSN) zřídila pracovní skupinu, která se 
zabývá otázkou minimálních hodnot akustického tlaku tichých vozidel, a jedná o 
možnosti harmonizovat tyto požadavky tak, aby odpovídaly „akustickým systémům 
signalizujícím příjezd vozidla“ (AVAS). 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Pro schvalování typu vozidla platí 
v EU požadavky, které se týkají mj. emisí 
CO2 (nařízení (ES) č. 443/2009 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. 
dubna 2009, kterým se stanoví 
výkonnostní emisní normy pro nové 
osobní automobily v rámci integrovaného 
přístupu Společenství ke snižování emisí 
CO2 z lehkých užitkových vozidel1 a 
nařízení (EU) č. 510/2011 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 11. května 
2011, kterým se stanoví výkonnostní 
emisní normy pro nová lehká užitková 
vozidla v rámci integrovaného přístupu 
Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých 
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vozidel2) a emisí znečišťujících látek 
(nařízení (ES) č. 715/2007 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. června 
2007 o schvalování typu motorových 
vozidel z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových vozidel 
(Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k 
informacím o opravách a údržbě vozidla3

a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o 
schvalování typu motorových vozidel a 
motorů z hlediska emisí z těžkých 
nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu 
k informacím o opravách a údržbě 
vozidel4). Technické požadavky týkající se 
mezních hodnot emisí CO2 a 
znečišťujících látek nesmí být v rozporu s 
požadavky na snižování emisí hluku. 
Požadavky EU na schvalování typu by 
tedy měly najít určitou rovnováhu mezi 
dvěma různými cíli. 
_____________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 Úř. věst. L 145, 31.5.2011, s. 1.
3 Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
4 Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Technická opatření pro snižování emisí CO2 zahrnují i opatření na snižování hmotnosti 
vozidel, zatímco technická opatření pro snižování hluku za pomoci zvukové izolace zpravidla 
hmotnost vozidel zvyšují a zvyšují i objem emisí CO2. Zvukové izolace navíc sice snižují hluk, 
ale současně zvyšují riziko vzniku požáru motoru. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Poskytování informací o emisích 
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hluku spotřebitelům, správcům vozových 
parků a veřejným orgánům může mít vliv 
na jejich rozhodování o koupi vozidel a 
urychlit přechod k nehlučnějším 
vozidlům. Výrobci by v zájmu toho, aby 
zákazníci dostávali nezbytné informace, 
měli v místě prodeje a v propagačních 
materiálech technického charakteru 
poskytovat informace o hladinách hluku 
vozidel ve shodě s jednotnými zkušebními 
metodami. O hlukových emisích daného 
vozidla by měli být zákazníci informováni 
prostřednictvím značky, která by se 
podobala značkám informujícím o 
emisích CO2, spotřebě paliva a hlučnosti 
pneumatik.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) „místem prodeje“ se rozumí místo, 
kde jsou vozidla nabízena k prodeji 
spotřebitelům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že spotřebitelé budou mít při rozhodování o koupi vozidla přístup 
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k potřebným informacím, měly by být informace o hlučnosti vozidel široce dostupné.  (Návrhy 
jsou formulovány ve shodě s čl. 3 nařízení 1222/2009 o označování pneumatik, včetně emisí 
hluku.)

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – bod 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21b) „propagačními materiály 
technického charakteru“ se rozumí 
technické příručky, brožury, katalogy (ať 
už v tištěné či elektronické podobě, nebo 
dostupné online) a internetové stránky, 
jejichž účelem je nabízet vozidla 
zákazníkům.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno, že spotřebitelé budou mít při rozhodování o koupi vozidla přístup 
k potřebným informacím, měly by být informace o hlučnosti vozidel široce dostupné.  (Návrhy 
jsou formulovány ve shodě s čl. 3 nařízení 1222/2009 o označování pneumatik, včetně emisí 
hluku.)

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a (nový)
Informace

Výrobci a distributoři vozidel zajistí, aby u 
každého vozidla byla v místě prodeje na 
dobře viditelném místě a v propagačních 
materiálech technického charakteru 
uvedena v souladu s harmonizovanými 
zkušebními metodami pro schvalování 
typu hladina akustického tlaku 
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v decibelech (dB(A)).
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě nejpozději jeden rok po vstupu 
tohoto nařízení v platnost návrh 
upravující informace pro spotřebitele.
Informace pro spotřebitele mohou být 
začleněny do směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 1999/94/ES ze dne 13. 
prosince 1999 o dostupnosti informací pro 
spotřebitele o spotřebě paliva a emisích 
CO2 při prodeji nových osobních 
automobilů1. Emise hluku se uvádějí 
stejným způsobem jako emise CO2.
______________
1 Úř. věst. L 12, 18.1.2000, s. 16.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé v současnosti nemají možnost, jak zjistit hlučnost vozidla. Výrobcům a 
distributorům je v zájmu propagace vozidel s nízkou hlučností a v zájmu toho, aby se 
zákazníci mohli rozhodovat o koupi vozidla informovaným způsobem, uložena povinnost 
uvádět u vozidel hladinu jejich hlučnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se výrobce rozhodne instalovat do 
vozidel systém AVAS, musí být splněny 
požadavky stanovené v příloze X.

Pokud se výrobce rozhodne instalovat do 
vozidel systém AVAS, musí zajistit, aby 
zvuk, který vydává systém AVAS, byl 
nepřerušovaný zvuk, který chodce 
a zranitelné účastníky silničního provozu 
informuje o tom, že je vozidlo v provozu. 
Tento zvuk, podle nějž by mělo být možné 
snadno poznat chování vozidla, by neměl 
překročit přibližnou hladinu akustického 
tlaku podobného vozidla stejné kategorie 
vybaveného spalovacím motorem a 
provozovaného za stejných podmínek a
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musí být splněny požadavky stanovené v 
příloze X.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní požadavky na systém AVAS by měly být zformulovány v příslušném článku, nikoli 
pouze v příloze. V případě, že pracovní skupina Evropské hospodářské komise OSN přijme 
předpis obsahující celosvětově platné harmonizované normy pro systém AVAS, měly by být 
požadavky EU odpovídajícím způsobem upraveny. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že pracovní skupina Evropské 
hospodářské komise OSN, která se zabývá 
otázkou minimálních hodnot akustického 
tlaku tichých vozidel, přijme předpis 
EHK/OSN, Komise posoudí možnost 
nahrazení technických požadavků 
stanovených v příloze X přímým odkazem 
na příslušné požadavky předpisu 
EHK/OSN a popřípadě předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
změnu přílohy X.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní požadavky na systém AVAS by měly být zformulovány v příslušném článku, nikoli 
pouze v příloze. V případě, že pracovní skupina Evropské hospodářské komise OSN přijme 
předpis obsahující celosvětově platné harmonizované normy pro systém AVAS, měly by být 
požadavky EU odpovídajícím způsobem upraveny. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změn 
příloh I až XI.

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci za účelem změn 
příloh I až II a IV až X.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 290 SFEU lze na Komisi přenést pravomoc týkající se pouze těch prvků 
legislativního aktu, které nejsou podstatné, kdežto podstatné prvky dané oblasti upravuje 
výhradně legislativní akt. Ustanovení přílohy III, tj. mezní hodnoty hluku a lhůta (fáze), jsou 
podstatnými prvky návrhu, a měly by být tedy výhradně v pravomoci spoluzákonodárců. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Jakmile budou stanoveny mezní hodnoty 
související se zkušební metodou v předpisu 
č. 51, Komise zváží nahrazení technických 
požadavků stanovených v příloze III s
přímým odkazem na příslušné požadavky 
předpisů EHK/OSN č. 51 a 59.

2. Jakmile budou stanoveny mezní hodnoty 
související se zkušební metodou v předpisu 
č. 51, Komise posoudí možnost nahrazení 
technických požadavků stanovených v 
příloze III přímým odkazem na příslušné 
požadavky předpisů EHK/OSN č. 51 a 59 
a popřípadě předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na změnu 
přílohy III.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 290 SFEU lze na Komisi přenést pravomoc týkající se pouze těch prvků 
legislativního aktu, které nejsou podstatné, kdežto podstatné prvky dané oblasti upravuje 
výhradně legislativní akt. Ustanovení přílohy III, tj. mezní hodnoty hluku a lhůta (fáze), jsou 
podstatnými prvky návrhu, a měly by být tedy výhradně v pravomoci spoluzákonodárců.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Pokud některý poměr umožňuje 
akceleraci v pásmu dovolené odchylky  5 
% vztažné akcelerace awot ref, která 
nepřevyšuje 3,0 m/s2, provádí se zkouška 
s tímto převodovým poměrem.

a) Pokud některý poměr umožňuje 
akceleraci v pásmu dovolené odchylky  5 
% vztažné akcelerace awot ref, která 
nepřevyšuje 2,0 m/s2, provádí se zkouška 
s tímto převodovým poměrem.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na simulaci situace v reálném městském dopravním provozu by maximální 
zrychlení mělo mít hodnotu 2,0 m/s2.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Pokud žádný z převodových poměrů 
neumožňuje požadovanou akceleraci, 
vybere se převodový poměr i, který 
umožňuje vyšší akceleraci, a převodový 
poměr i + 1, který umožňuje nižší 
akceleraci, než je hodnota vztažné 
akcelerace. Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i nepřekročí 3,0 m/s2, 
použijí se při zkoušce oba převodové 
poměry. Vážený poměr ve vztahu ke 
vztažné akceleraci awot ref se vypočítá takto 
k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

b) Pokud žádný z převodových poměrů 
neumožňuje požadovanou akceleraci, 
vybere se převodový poměr i, který 
umožňuje vyšší akceleraci, a převodový 
poměr i + 1, který umožňuje nižší 
akceleraci, než je hodnota vztažné 
akcelerace. Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i nepřekročí 2,0 m/s2, 
použijí se při zkoušce oba převodové 
poměry. Vážený poměr ve vztahu ke 
vztažné akceleraci awot ref se vypočítá takto 
k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na simulaci situace v reálném městském dopravním provozu by maximální 
zrychlení mělo mít hodnotu 2,0 m/s2.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
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Příloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i přesáhne 3,0 m/s2, 
použije se první převodový poměr, který 
umožňuje akceleraci nižší než 3,0 m/s2 za 
předpokladu, že převodový poměr i + 1 
umožňuje akceleraci nižší než aurban. 
V takovém případě se použijí dva 
rychlostní stupně, i a i + 1, včetně 
rychlostního stupně i, při němž akcelerace 
překročí 3,0 m/s2. V ostatních případech se 
žádný jiný rychlostní stupeň nepoužije. 
Akcelerace awot test dosažená při zkoušce se 
použije pro výpočet faktoru částečného 
výkonu kP místo awot ref.

c) Pokud hodnota akcelerace při 
převodovém poměru i přesáhne 2,0 m/s2, 
použije se první převodový poměr, který 
umožňuje akceleraci nižší než 2,0 m/s2 za 
předpokladu, že převodový poměr i + 1 
umožňuje akceleraci nižší než aurban. 
V takovém případě se použijí dva 
rychlostní stupně, i a i + 1, včetně 
rychlostního stupně i, při němž akcelerace 
překročí 2,0 m/s2. V ostatních případech se 
žádný jiný rychlostní stupeň nepoužije. 
Akcelerace awot test dosažená při zkoušce se 
použije pro výpočet faktoru částečného 
výkonu kP místo awot ref.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na simulaci situace v reálném městském dopravním provozu by maximální 
zrychlení mělo mít hodnotu 2,0 m/s2.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kategorie vozidla
Popis 

kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A)

[decibely(A)]
Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 

vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 

vozidel

Mezní hodnoty pro 
registraci nových vozidel, 
jejich prodej a uvedení do 
provozu
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Fáze 1 platná od 
[2 let po 

zveřejnění]

Fáze 2 platná od 
[5 let po 

zveřejnění]

Fáze 3 platná od 
[7 let po zveřejnění]

Obecn
ě

Terénn
í *

Obecn
ě

Terénn
í *

Obecn
ě Terénní *

M

Vozidla 
používaná 
pro 
přepravu 
cestujícíc
h

M1

počet 
sedadel < 
9

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2

počet 
sedadel > 
9;
hmotnost 
< 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76
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výkon 
motoru >
150 kW

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Vozidla 
používan
á pro 
přepravu 
nákladu

N1
hmotnost 
< 2 t 71 71 69 69 69 69

N1

2 t < 
hmotnost 
< 3,5 t

72 73 70 71 70 71

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < 77 79 75 77 75 77
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hmotnost 
< 12 t; 
jmenovitý 
výkon 
motoru >
150 kW

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

hmotnost 
> 12 t; 
jmenovitý 
výkon 
motoru >
150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Pozměňovací návrh 

Příloha III
Mezní hodnoty

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

Kateg
orie 

vozid
la

Popis kategorie 
vozidla

Mezní hodnoty
vyjádřené v dB(A) 

[decibely(A)] 

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 

nových 
vozidel****

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 

nových 
vozidel****

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel****

Mezní 
hodno
ty pro 
schvál

ení 
typu 

novýc
h 

vozidel
*****
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Fáze 1 platná od 
[2 roky po 
zveřejnění]

Fáze 2 platná od 
[6 let po 
zveřejnění]

Fáze 3 platná od 
[10 let po 
zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [14 
let po 
zveřej
nění]*
*****

Obecně Terénní 
* Obecně Terénní 

* Obecně Terénní 
*

Obecn
ě***

Vozidla 
používaná pro 
přepravu 
cestujících a 
zboží

M1

počet sedadel <
9; poměr 
výkonu k 
hmotnosti < 50 
kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

počet sedadel <
9; 50 kW/t < 
poměr výkonu 
k hmotnosti <
120 kW/t 

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet sedadel > 
9; hmotnost <
2,5 t; >= 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

počet sedadel > 
9; hmotnost > 
3,5 t

76 77 73 74 72 73 71
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N1
hmotnost < 2,5
t; <= 50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
hmotnost < 2,5 
t; > 50kW/t 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 t < 
hmotnost < 3,5 
t

73 74 73 74 72 73 69

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty pro 
schválení typu 
nových vozidel

Mezní hodnoty 
pro schválení 
typu nových 
vozidel****

Mezní 
hodno
ty pro 
schvál

ení 
typu 

novýc
h 

vozidel
*****

Fáze 1 platná od [3 
roky po zveřejnění]

Fáze 2 platná od [8 
let po zveřejnění]

Fáze 3 platná od
[12 let po 

zveřejnění]

Fáze 4 
platná 
od [16 
let po 
zveřej
nění]*
*****

Obecně Terénn
í * Obecně Terénn

í * Obecně Terénn
í *

Obecn
ě***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3 počet sedadel > 80 81 79 80 78 79 77
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9; hmotnost > 5  
t; jmenovitý 
výkon motoru > 
250 kW

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

hmotnost > 12 
t; 
jmenovitý 
výkon motoru < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

hmotnost > 12 
t; 
jmenovitý 
výkon motoru 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Zvýšené mezní hodnoty platí, pouze pokud vozidlo splňuje příslušnou definici 
terénních vozidel stanovenou v bodě 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. 
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** U vozidel kategorie M1 platí zvýšené mezní hodnoty pouze pro terénní vozidla 
maximální povolenou hmotností > 2 t.
*** U terénních vozidel se obecné mezní hodnoty zvyšují o + 1 dB(A).
**** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 2 roky od vstupu v platnost.
***** Přechodné období pro první registraci nových vozidel: 3 roky od vstupu v platnost.
****** Po zahájení fáze 3 provede Komise podrobnou studii, která ověří technickou 

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

Or. en

Odůvodnění

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. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Příloha VI – bod 3 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vybere se jedno vozidlo, na němž se 
provedou zkoušky stanovené v bodě 2. 
Pokud výsledky zkoušek splňují 
požadavky na shodnost výroby uvedené v 
příloze X směrnice 2007/46/ES, typ 
vozidla lze považovat za vyhovující 
ustanovením o shodnosti výroby.

Vybere se jedno vozidlo, na němž se 
provedou zkoušky stanovené v bodě 2. 
Pokud výsledky zkoušek splňují 
požadavky na shodnost výroby uvedené v 
příloze X směrnice 2007/46/ES, typ 
vozidla lze považovat za vyhovující 
ustanovením o shodnosti výroby. Pro účely 
požadavků na shodnost výroby se mezní 
hodnoty uvedené v příloze III považují za 
splněné, jsou-li mezní hodnoty uvedené v 
příloze III dodrženy s dodatečnou 
odchylkou 1 dB(A).

Or. en

Odůvodnění

Ve stávajících právních předpisech, které se týkají kontroly shodnosti výroby, je stanovena 
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odchylka 1 dB(A).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Příloha IX – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akustický varovný systém vozidla 
(AVAS) je zařízení vydávající zvuk, jehož 
úkolem je informovat chodce a zranitelné 
účastníky silničního provozu.

Akustický varovný systém vozidla 
(AVAS) je systém pro hybridní elektrická 
a elektrická silniční vozidla, který 
poskytuje informace o provozu vozidla 
chodcům a zranitelným účastníkům
silničního provozu.

Or. en

Odůvodnění

Definice systému AVAS uvedená v odpovídající příloze IX by se měla shodovat s definicí 
systému AVAS v čl. 3 odst. 21.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha IX – část A – bod 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Zvuk, který vydává systém AVAS, by 
měl být nepřerušovaný zvuk, který chodce 
a zranitelné účastníky silničního provozu 
informuje o tom, že je vozidlo v provozu. 

a) Zvuk, který vydává systém AVAS, by 
měl být nepřerušovaný zvuk, který chodce 
a zranitelné účastníky silničního provozu 
informuje o tom, že je vozidlo v provozu. 
Tento zvuk, podle nějž by mělo být možné 
snadno poznat chování vozidla, by měl 
znít podobně jako zvuk vozidla téže 
kategorie, které je vybaveno vnitřním 
spalovacím motorem.

Následující a podobné zvuky jsou však 
nepřijatelné:
i) siréna, klakson, vyzvánění, zvonek a 
zvuky pohotovostních vozidel; 
ii) zvuky poplachů, např. požární poplach, 
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bezpečnostní poplach, kouřový poplach;
iii) přerušovaný zvuk.
Je třeba se vyvarovat následujících zvuků 
nebo jim podobným:
iv) melodické zvuky, zvuky zvířat a hmyzu,
v) zvuky, při nichž může dojít k záměně 
identifikace vozidla a/nebo jeho provozu 
(např. zrychlení, zpomalení atd.)

Or. en

Odůvodnění

Výčet různých typů zvuku, jejichž použití v systému AVAS je nepřijatelné, by měl být nahrazen 
jasným popisem vlastností zvuků, které jsou přijatelné. 


