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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Motorová doprava je jedným z hlavným zdrojov znečistenia hlukom. Trvalé vystavenie 
vysokým hladinám hluku sa považuje za príčinu zvýšeného výskytu srdcovocievnych 
ochorení, porúch vnímania, porúch spánku a hučania v ušiach. Spravodajkyňa dôrazne 
podporuje cieľ navrhovaného nariadenia zredukovať environmentálny hluk znížením 
limitných hodnôt hluku a zavedením novej a zdokonalenej metódy merania emisií hluku.
Hraničné hodnoty hluku však musia byť ambiciózne, no zároveň aj technicky uskutočniteľné.
Pritom treba mať na pamäti, že hluk sa meria logaritmickou mierkou a že zníženie o 3 
decibely (dB) spôsobí zníženie hluku o 50 %.

Požiadavky na typové schvaľovanie vozidiel existujú okrem iného aj pre emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok (Euro 5/6 a normy Euro VI). Opatrenia prijaté na zosúladenie s týmito 
emisnými požiadavkami sú sčasti v rozpore s opatreniami na znižovanie hluku vozidiel.
Napríklad opatrenia na znižovanie emisií hluku môžu zvýšiť hmotnosť vozidla, čo zase vedie 
k zvýšeniu emisií CO2.  Prostredníctvom rôznych požiadaviek EÚ na typové schválenie by sa 
mala vytvoriť potrebná rovnováha medzi rôznymi cieľmi a mal by sa sledovať všeobecný 
prístup, ako pokračovať v procese premeny vozidiel na tichšie, bezpečnejšie a ekologickejšie.
Navyše opatrenia na znižovanie hladiny hluku vozidla by nemali viesť k zníženiu bezpečnosti 
na cestách, napr. zvláštne nízkohlukové povrchy vozoviek dokážu významne znížiť hluk 
valenia pneumatiky a spôsobiť dlhšie brzdné dráhy. Na margo hraničných hodnôt hluku 
spravodajkyňa okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité brať do úvahy aj ostatné zdroje 
environmentálneho hluku, ako sú povrch vozoviek, riadenie dopravy alebo správanie vodičov.

Hoci sa spravodajkyňa zasadzuje o cieľ predloženého nariadenia, navrhuje určité zmeny a 
doplnenia s cieľom jednoduchšie dosiahnuť stanovené ciele.  V záujme zvýšenia pozitívnych 
vplyvov na zdravie a posilnenia právnej istoty by sa mali určiť dlhodobé limitné hodnoty 
hluku. Potrebné úpravy by sa mali vykonať aj v kategóriách vozidiel. Súčasné právne 
predpisy o emisiách hluku stanovujú rôzne limitné hodnoty pre rôzne kategórie a 
podkategórie vozidiel.  Tieto podkategórie boli stanovené ešte v roku 1970 a od roku 1985 sa 
nezmenili. Spravodajkyňa preto navrhuje aktualizovať tieto podkategórie a systém 
klasifikácie vozidiel prispôsobiť najnovším technickým normám. Takéto úpravy by mali 
umožniť stanoviť ambiciózne limitné hodnoty hluku a optimalizovať zníženie celkového 
hluku. Bližšie rozlíšenie kategórií vozidiel nám umožní stanoviť ambicióznejšie limitné 
hodnoty hluku pre vozidlá s nižším výkonom  a reálnejšími limitnými hodnotami hluku pre 
vozidlá s vyšším výkonom. Nové dlhodobé limitné hodnoty hluku si vyžadujú úplne novú 
podobu pre každé vozidlo.

Spravodajkyňa sa taktiež nazdáva, že nariadenie by malo odrážať aj rozdiely vo vývoji a 
výrobe osobných automobilov a ťažkých úžitkových vozidiel. Tieto rozdiely sa musia 
prejaviť aj v rôznom načasovaní jednotlivých fáz, na ktoré sa limitné hodnoty hluku vzťahujú.
Spravodajkyňa preto navrhuje rôzne fázy pre osobné a úžitkové vozidlá.

Transparentnosť je kľúčovým prvkom zodpovednej spotrebiteľskej politiky a výbor IMCO sa 
o ňu odjakživa zasadzuje. Zabezpečenie dostupnosti jasných a transparentných informácií o 
emisiách hluku každého vozidla umožní spotrebiteľom vychádzať pri rozhodovaní o kúpe 
vozidla z hladiny hlukových emisií. Tá istá informácia poskytnutá orgánom verejnej správy 
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ich oprávni stanoviť vhodné stimuly pre výrobu tichších vozidiel, napríklad stanovením 
noriem obstarávania pre autobusové parky, umožňujúca len najtichším vozidlám preferenčný 
prístup do niektorých citlivých obytných zón, alebo len v určité hodiny počas dňa. V 
súčasnosti už existujú označenia pre emisie CO2, spotrebu paliva a hlučnosť pneumatík a 
podobné označenie by sa malo zaviesť aj pre hladiny hluku vozidiel.

Pokiaľ ide o elektrické  a hybridné vozidlá, smernica by mala určiť technické normy 
zavedením požiadaviek na minimálnu hlučnosť elektrických vozidiel. UNECE vytvoril 
pracovnú skupinu pre minimálne hladiny hluku tichých vozidiel a diskutuje o možnosti 
zosúladiť požiadavky na akustické systémy na signalizáciu približujúceho sa vozidla 
(Approaching Vehicle Audible Systems –AVAS). 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Požiadavky EÚ na typové schválenie 
existujú okrem iného pre emisie CO2 
(nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, 
ktorým sa stanovujú výkonové emisné 
normy nových osobných automobilov ako 
súčasť integrovaného prístupu 
Spoločenstva na zníženie emisií CO2

z ľahkých úžitkových vozidiel1 a 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 510/2011 z 11. mája 2011, 
ktorým sa stanovujú emisné normy pre 
nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť
integrovaného prístupu Únie na zníženie 
emisií CO2 z ľahkých vozidiel2) a pre 
emisie znečisťujúcich látok (nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
715/2007 z 20. júna 2007 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel so 
zreteľom na emisie ľahkých osobných 
a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) 
a o prístupe k informáciám o opravách 
a údržbe vozidiel3 a nariadenie 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
595/2009 z 18. júna 2009 o typovom 
schvaľovaní motorových vozidiel 
a motorov s ohľadom na emisie z ťažkých 
úžitkových vozidiel (Euro VI) a o prístupe 
k informáciám o oprave a údržbe 
vozidiel4). Technické požiadavky týkajúce 
sa hraničných hodnôt CO2 a emisií 
znečisťujúcich látok nesmú byť v rozpore  
s požiadavkami na znižovanie emisií 
hluku. V požiadavkách EÚ na typové 
schvaľovanie by sa preto mala nájsť 
rovnováha medzi oboma cieľmi.
_____________
1 Ú. v. EÚ L 140, 05.6.2009, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.
3 Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
4 Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Technické opatrenia na znižovanie emisií CO2 zahŕňajú aj opatrenia na zníženie hmotnosti 
vozidiel, kým technické opatrenia zamerané na znižovanie hluku, ako sú zvukové izolácie, 
bežne zvyšujú hmotnosť vozidla a zvyšujú aj emisie CO2. Zvukové izolácie okrem toho znižujú 
hlučnosť, no zároveň zvyšujú riziko vzplanutia motora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Poskytovanie informácií o emisiách 
hluku spotrebiteľom, správcom vozových 
parkov a orgánom verejnej správy môžu 
ovplyvniť rozhodnutia o kúpe a urýchliť 
prechod na tichšie vozidlá. S cieľom 
poskytnúť spotrebiteľovi potrebné 
informácie by mal výrobca dodať údaje o 
hladinách hluku v súlade s 
harmonizovanými metódami testovania na 
predajnom mieste a v technických 



PE487.784v01-00 6/20 PA\899375SK.doc

SK

propagačných materiáloch. Označenia 
porovnateľné s označeniami pre 
informácie o emisiách CO2, spotrebe 
paliva a hlučnosti pneumatík by mali 
spotrebiteľov informovať o hlukových 
emisiách vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) „predajné miesto” znamená miesto, 
kde sa vozidlo ponúka spotrebiteľom na 
predaj.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú mať prístup k relevantným informáciám pri 
zvažovaní kúpy vozidla, mali by byť údaje o hlučnosti všeobecne dostupné. (Návrhy v súlade s 
článkom 3 nariadenia 1222/2009 o označovaní pneumatík vrátane emisií hluku).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – bod 21b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21b) „technický propagačný materiál” 
znamená technické príručky, brožúry a 
katalógy (či už v tlačenej, elektronickej 
alebo online podobe), ako aj webové 
stránky, ktorých zámerom je predávať 
vozidlá spotrebiteľom.

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia budú mať prístup k relevantným informáciám pri 
zvažovaní kúpy vozidla, mali by byť údaje o hlučnosti všeobecne dostupné. (Návrhy v súlade s 
článkom 3 nariadenia 1222/2009 o označovaní pneumatík vrátane emisií hluku).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a (nový)
Informácie

Výrobcovia a distribútori vozidiel musia 
zabezpečiť, aby bola na výraznom mieste 
viditeľná informácia o úrovni hluku v 
decibeloch v súlade s harmonizovanými 
skúšobnými metódami typového 
schvaľovania tak na predajnom mieste, 
ako aj v technických propagačných 
materiáloch.
Komisia predloží Parlamentu a Rade  
návrh na informácie pre spotrebiteľov 
najneskôr jeden rok od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.
Informácie pre spotrebiteľov možno 
zahrnúť do smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 1999/94/ES z 
13. decembra 1999 o dostupnosti 
spotrebiteľských informácií o spotrebe 
paliva a emisiách CO2 pri predaji nových 
osobných automobilov1. Pre emisie hluku 
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sa použije rovnaká metóda zverejnenia 
ako pre emisie CO2.
______________
1 Ú. v. ES L 12, 18.1.2000, s. 16.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebiteľom doteraz nebolo umožnené dozvedieť sa údaje o hladine hluku vozidla. V záujme 
propagácie nízkohlukových vozidiel a poskytnutia možnosti spotrebiteľom uskutočniť 
informovaný výber pred samotnou kúpou sú výrobca aj predajca povinní viditeľne zverejniť 
údaj o hladine hluku vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa výrobcovia rozhodnú namontovať do 
vozidiel systém AVAS, musia byť splnené 
požiadavky prílohy X.

Ak sa výrobcovia rozhodnú inštalovať do 
vozidiel systém AVAS, mali by zabezpečiť, 
aby zvuk, ktorý má generovať systém 
AVAS, bude nepretržitý zvuk 
upozorňujúci chodcov a zraniteľných 
používateľov ciest na vozidlo v prevádzke.
Hladina zvuku by mala zreteľne 
poukazovať na správanie vozidla a  
nemala by byť vyššia, ako je približná 
hladina zvuku podobného vozidla 
rovnakej kategórie vybaveného 
spaľovacím motorom a prevádzkovaného 
za rovnakých podmienok. Zároveň musia 
byť splnené požiadavky podľa prílohy X.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavné požiadavky pre systém AVAS by sa mali objaviť v príslušnom článku, a nie v prílohe.
V prípade, že pracovná skupina UNECE prijme nariadenie s celosvetovo harmonizovanými 
normami pre AVAS, požiadavky EÚ by sa mali náležite zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že pracovná skupina UNECE 
pre minimálne hladiny hluku tichých 
vozidiel prijme nariadenie UNECE, 
Komisia prehodnotí možnosť nahradiť 
technické požiadavky uvedené v prílohe X 
priamym odkazom na príslušné 
požiadavky nariadenia UNECE a 
prípadne predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na zmenu a 
doplnenie prílohy X.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavné požiadavky pre systém AVAS by sa mali objaviť v príslušnom článku, a nie v prílohe.
V prípade, že pracovná skupina UNECE prijme nariadenie s celosvetovo harmonizovanými 
normami pre AVAS, požiadavky EÚ by sa mali náležite zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť 
prílohy I až XI.

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty s cieľom zmeniť a doplniť 
prílohy I až II a IV až  X.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ možno delegovať Komisii len nepodstatné prvky legislatívneho 
aktu, kým podstatné prvky v tejto oblasti musia byť vyhradené legislatívnemu aktu.
Ustanovenia prílohy III, teda maximálne hodnoty hlučnosti a čas na prípravu (fázy) sú 
podstatné prvky návrhu a mali by preto byť vyhradené pre spoluzákonodarcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
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Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pokiaľ limitné hodnoty pre skúšobnú 
metódu ustanovuje predpis EHK OSN č. 
51, Komisia zváži možnosť nahradiť 
technické požiadavky ustanovené v prílohe 
III priamym odkazom na zodpovedajúce 
požiadavky v predpisoch EHK OSN č. 51 
a č. 59.

2. Pokiaľ limitné hodnoty pre skúšobnú 
metódu ustanovuje predpis EHK OSN č. 
51, Komisia prehodnotí možnosť nahradiť 
technické požiadavky ustanovené v prílohe 
III priamym odkazom na zodpovedajúce 
požiadavky v predpisoch EHK OSN č. 51 
a č. 59 a v prípade potreby predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
zmenu a doplnenie prílohy III..

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s článkom 290 ZFEÚ možno delegovať Komisii len nepodstatné prvky legislatívneho 
aktu, kým podstatné prvky v tejto oblasti musia byť vyhradené legislatívnemu aktu.
Ustanovenia prílohy III, teda maximálne hodnoty hlučnosti a čas na prípravu (fázy) sú 
podstatné prvky návrhu a mali by preto by vyhradené pre spoluzákonodarcov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Ak niektorý špecifický prevodový 
pomer poskytne zrýchlenie v pásme 
tolerancie  5 % referenčného zrýchlenia 
awot ref, ktoré nie je vyššie než 3,0 m/s2, 
skúšajte s týmto prevodovým stupňom.

(a) Ak niektorý špecifický prevodový 
pomer poskytne zrýchlenie v pásme 
tolerancie  5 % referenčného zrýchlenia 
awot ref, ktoré nie je vyššie než 2,0 m/s2, 
skúšajte s týmto prevodovým stupňom.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom simulovať situáciu v reálnej doprave v mestách by malo byť  maximálne zrýchlenie 
na úrovni 2,0 m/s2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
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Príloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Ak žiadny z prevodových stupňov 
neposkytuje požadované zrýchlenie, potom 
zvoľte prevodový pomer i, ak je zrýchlenie 
vyššie, a prevodový pomer i+1, ak je 
zrýchlenie nižšie ako referenčné 
zrýchlenie. Ak hodnota zrýchlenia pri 
prevodovom pomere i nie je vyššia než 3,0
m/s2, použite pre skúšku obidva prevodové 
pomery. Pomer váženia vo vzťahu 
k referenčnému zrýchleniu awot ref sa 
vypočíta pomocou rovnice: k = (a wot ref -
a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

(b) Ak žiadny z prevodových stupňov 
neposkytuje požadované zrýchlenie, potom 
zvoľte prevodový pomer i, ak je zrýchlenie 
vyššie, a prevodový pomer i+1, ak je 
zrýchlenie nižšie ako referenčné 
zrýchlenie. Ak hodnota zrýchlenia pri 
prevodovom pomere i nie je vyššia než 2,0
m/s2, použite pre skúšku obidva prevodové 
pomery. Pomer váženia vo vzťahu 
k referenčnému zrýchleniu awot ref sa 
vypočíta pomocou rovnice: k = (a wot ref -
a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom simulovať situáciu v reálnej doprave v mestách by malo byť  maximálne zrýchlenie 
na úrovni 2,0 m/s2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4.1.2.1.4.1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) ak hodnota zrýchlenia prevodového 
pomeru i presiahne 3,0 m/s2, použije sa 
prvý prevodový stupeň, ktorý poskytne 
akceleráciu nižšiu než 3,0 m/s2, 
s výnimkou prípadu, ak prevodový pomer 
i+1 poskytne zrýchlenie nižšie než aurban.
V tomto prípade sa použijú dva prevody, i 
a i+1, vrátane prevodu i so zrýchlením 
vyšším než 3,0 m/s2. V iných prípadoch sa 
nepoužije ďalší prevodový stupeň.
Dosiahnuté zrýchlenie awot test počas 
skúšky sa použije na výpočet čiastočného 
výkonového faktora kP namiesto awot ref.

(c) ak hodnota zrýchlenia prevodového 
pomeru i presiahne 2,0 m/s2, použije sa 
prvý prevodový stupeň, ktorý poskytne 
akceleráciu nižšiu než 2,0 m/s2, 
s výnimkou prípadu, ak prevodový pomer 
i+1 poskytne zrýchlenie nižšie než aurban.
V tomto prípade sa použijú dva prevody, i 
a i+1, vrátane prevodu i so zrýchlením 
vyšším než 2,0 m/s2. V iných prípadoch sa 
nepoužije ďalší prevodový stupeň.
Dosiahnuté zrýchlenie awot test počas 
skúšky sa použije na výpočet čiastočného 
výkonového faktora kP namiesto awot ref.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom simulovať situáciu v reálnej doprave v mestách by malo byť  maximálne zrýchlenie 
na úrovni 2,0 m/s2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

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

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]

Všeobe
cné

Teré
nne
*

Všeobe
cné

Teré
nne
*

Všeobe
cné

Terénne
*

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/ton

71 71 69 69 69 69

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

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 < 71 71 69 69 69 69
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2 tony

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 < 
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.



PA\899375SK.doc 15/20 PE487.784v01-00

SK

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****

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
[10 
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 > 
50 kW/ton

70 71 69 70 68 69 67

M1

Počet miest < 
9; 50 kW/ton < 
pomer výkonu 
k hmotnosti <

72 73 ** 71 72** 71 72** 67
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120 kW/ton

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

počet miest > 9;
hmotnosť < 2,5 
tony; >= 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

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; <= 
50kW/t

70 71 70 71 69 70 68

N1
hmotnosť < 2,5 
tony; > 50kW/t 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 roky po 
uverejnení]

Fáza 2 v platnosti 
od [8 rokov po 

uverejnení]

Fáza 3 v platnosti 
od

[12 rokov po 
uverejnení]

Fáza 4 
v 

platno
sti od 
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[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;
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 
tony;
menovitý 
výkon motora < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3.5 tony < 
hmotnosť < 12 
tony;
75 < menovitý 
výkon motora < 
150 kW

77 76 76 77 73 74 72

N2
3.5 tony < 
hmotnosť < 12 78 79 77 78 77 78 74
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tony;
150 < menovitý 
výkon motora

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

účinnosti.
****** Počnúc uplatňovaním 3. fázy Komisia uskutoční podrobnú analýzu na zhodnotenie 

4. fázy, čo sa týka technickej realizovateľnosti limitov hlučnosti. V prípade 
pozitívneho hodnotenia sa 4. fáza uplatňuje 4 roky po zverejnení analýzy Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

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 
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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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Príloha VI – bod 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Musí sa vybrať jedno vozidlo a podrobiť 
skúškam uvedeným v bode 2. Ak výsledky 
skúšky spĺňajú požiadavky na zhodu 
výroby uvedené v prílohe X smernice 
2007/46/ES, vozidlo sa považuje za 
vyhovujúce ustanoveniam o zhode výroby.

Musí sa vybrať jedno vozidlo a podrobiť 
skúškam uvedeným v bode 2. Ak výsledky 
skúšky spĺňajú požiadavky na zhodu 
výroby uvedené v prílohe X smernice 
2007/46/ES, vozidlo sa považuje za 
vyhovujúce ustanoveniam o zhode výroby.
Pokiaľ ide o požiadavky na zhodu, limitné 
hodnoty podľa prílohy III sú splnené 
vtedy, ak sú podľa prílohy III v súlade s 
dodatočnou maržou 1 dB(A).

Or. en

Odôvodnenie

V súčasných zákonoch o kontrole zhody výroby sa predpokladá marža 1 dB(A).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha IX – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Systém zvukovej signalizácie vozidla 
(AVAS) je zariadenie generujúce zvuk, 
ktorého cieľom je upozorniť chodcov 
a zraniteľných používateľov ciest.

Systém zvukovej signalizácie vozidla 
(AVAS) je systém pre hybridné elektrické 
a elektrické vozidlá cestnej dopravy, ktoré
chodcov a zraniteľných používateľov ciest 
informuje o prevádzke vozidla.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu AVAS v príslušnej prílohe IX by malo byť v súlade s pojmovým 
vymedzením podľa článku 3 ods. 21.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha IX – časť A – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Zvukom, ktorý má generovať systém 
AVAS, by mal byť nepretržitý zvuk 
upozorňujúci chodcov a zraniteľných 
používateľov ciest na vozidlo v prevádzke.

(a) Zvukom, ktorý má generovať systém 
AVAS, by mal byť nepretržitý zvuk 
upozorňujúci chodcov a zraniteľných 
používateľov ciest na vozidlo v prevádzke.
Hladina zvuku by mala zreteľne 
poukazovať na správanie vozidla a mala 
by byť podobná zvuku vozidla rovnakej 
kategórie vybaveného spaľovacím 
motorom.

Prijateľné však nie sú nasledujúce a im 
podobné druhy zvukov:
(i) zvuk sirény, zvonkohry, zvonu alebo 
sanitky
(ii) zvuk poplašných zariadení, napr. 
protipožiarneho alarmu, poplašného 
zariadenia proti vlámaniu, dymového 
alarmu
(iii) prerušovaný zvuk
Treba sa vyhýbať nasledujúcim a im 
podobným druhom zvukov:
(iv) melodické zvuky, zvuky zvierat, zvuk 
hmyzu
(v) zvuky, ktoré neumožňujú presne 
identifikovať prítomnosť vozidla a/alebo 
jeho prevádzku (napr. zrýchľovanie, 
spomaľovanie atď.)

Or. en

Odôvodnenie

Vymenovanie rôznych typov zvuku, ktoré nie sú prijateľné pre využitie v systéme AVAS, by sa 
malo radšej nahradiť jasnou charakteristikou vlastností zvuku, ktorý je prijateľný.


