
PA\899375SL.doc PE487.784v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

2011/0409(COD)

19.4.2012

OSNUTEK MNENJA
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih 
vozil
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

Pripravljavka mnenja: Anja Weisgerber



PE487.784v01-00 2/20 PA\899375SL.doc

SL

PA_Legam



PA\899375SL.doc 3/20 PE487.784v01-00

SL

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Motorizirani prevoz je eden glavnih virov zvočnega onesnaženja. Trajna izpostavljenost 
visokim ravnem hrupa naj bi povečevala število bolezni srca in ožilja, oslabitev kognitivnih 
funkcij, motnje spanja in tinitus. Pripravljavka mnenja odločno zagovarja cilj predloga uredbe 
o zmanjšanju okoljskega hrupa z zmanjšanjem mejnih vrednosti hrupa in z uvedbo novih in 
izpopolnjenih preskusnih metod za merjenje emisij hrupa, vendar morajo biti te mejne 
vrednosti ambiciozno zastavljene in obenem tehnično izvedljive. Pri tem je treba upoštevati, 
da se hrup meri po logaritemski skali in da zmanjšanje za 3 decibele (dB) pomeni 50-odstotno 
zmanjšanje hrupa. 

Zahteve za homologacijo vozil med drugim obstajajo tudi za emisije CO2 in onesnaževala 
(standarda Euro 5/6 in Euro VI). Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje teh zahtev glede emisij, so 
deloma v nasprotju z ukrepi za zmanjšanje hrupa vozila. Slednji bi lahko na primer povečali 
maso vozila, kar bi pomenilo višje emisije CO2. Z različnimi zahtevami EU za homologacijo 
bi morali skrbno vzpostaviti ravnovesje med različnimi cilji in uporabiti splošen pristop pri 
nadaljnjih prizadevanjih za tišja, varnejša in okolju prijaznejša vozila. Poleg tega se zaradi 
ukrepov za zmanjšanje ravni hrupa vozila ne bi smela zmanjšati varnost v cestnem prometu. 
Posebne tihe vozne površine lahko na primer bistveno zmanjšajo kotalni hrup pnevmatik, 
vendar podaljšajo zavorno razdaljo. Poleg mejnih vrednosti hrupa za vozila pripravljavka 
mnenja poudarja, da je pomembno upoštevati druge vire okoljskega hrupa, kot so vozna 
površina, upravljanje prometa ali vedenje voznikov. 

Pripravljavka mnenja odločno podpira cilj predlagane uredbe, za njegovo lažjo uresničitev pa 
predlaga nekaj sprememb. Da bi povečali koristi za zdravje in okrepili pravno varnost, bi bilo 
treba določiti dolgoročne mejne vrednosti hrupa. Prav tako so nujne prilagoditve v zvezi s 
kategorijami vozil. Sedanja zakonodaja o emisijah hrupa vozil daje različne mejne vrednosti 
za različne kategorije in podkategorije vozil. Ti podrazredi so bili določeni leta 1970 in se od 
leta 1985 niso spremenili. Zaradi tega pripravljavka mnenja predlaga, da bi posodobili 
podkategorije in sistem za klasifikacijo vozil prilagodili najnovejšim tehničnim standardom. 
Te prilagoditve bi omogočile opredelitev ambicioznih mejnih vrednosti hrupa ter čim večje 
zmanjšanje hrupa na splošno. Nadaljnje razlikovanje kategorij vozil nam omogoča določitev 
ambicioznejših mejnih vrednosti hrupa za vozila z manjšo močjo motorja in bolj realnih 
mejnih vrednosti hrupa za vozila z večjo močjo motorja. Nove dolgoročne mejne vrednosti 
hrupa narekujejo popolnoma novo zasnovo za vsa vozila.

Pripravljavka mnenja prav tako meni, da bi morala uredba odražati razlike v razvoju in 
proizvodnji osebnih in tovornih vozil. Te razlike bi morale biti razvidne iz različnega 
časovnega razporeda posameznih faz, za katere se uporabljajo mejne vrednosti hrupa. V 
skladu s tem pripravljavka mnenja predlaga različne faze za osebna in gospodarska vozila. 

Preglednost je poglavitni del odgovorne potrošniške politike in odbor IMCO se že zelo dolgo 
zavzema zanjo. Zagotovitev jasnih in preglednih informacij o emisijah hrupa za vsako vozilo 
bo potrošnikom omogočila, da se za nakup odločijo na podlagi ravni teh emisij. Iste 
informacije bodo javnim organom omogočile, da pripravijo ustrezne pobude, s katerimi bodo 
spodbudili izbiro tišjih vozil, npr. z določitvijo standardov naročanja za avtobusne vozne 
parke in zagotovitvijo, da bodo imela ob določenem delu dneva do nekaterih občutljivih 
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stanovanjskih naselij prednostni dostop samo najtišja dostavna vozila. Za emisije CO2, porabo 
goriva in hrup pnevmatik že obstajajo oznake, zdaj pa bi bilo treba podobno oznako uvesti 
tudi za raven hrupa vozil.

Za električna in hibridna vozila bi morali v direktivi navesti tehnične standarde, in sicer z 
določitvijo zahtev glede minimalne ravni hrupa teh vozil. Ekonomska komisija Združenih 
narodov za Evropo (UN/ECE) je ustanovila delovno skupino za minimalne ravni hrupa tihih 
vozil, ki obravnava možnost uskladitve zahtev za „zvočne sisteme bližajočega se vozila“ 
(AVAS). 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Zahteve EU za homologacijo med 
drugim obstajajo za emisije CO2 (Uredba 
(ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti za nove 
osebne avtomobile kot del celostnega 
pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij 
CO2 iz lahkih tovornih vozil1 in Uredba 
(EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. maja 2011 o določitvi 
standardov emisijskih vrednosti za nova 
lahka gospodarska vozila kot del 
celostnega pristopa Unije za zmanjšanje 
emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil2) in za 
emisije onesnaževal (Uredba (ES) št. 
715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. junija 2007 o homologaciji
motornih vozil glede na emisije iz lahkih 
potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in 
Euro 6) in o dostopu do informacij o 
popravilu in vzdrževanju vozil3 ter Uredba 
(ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
homologaciji motornih vozil in motorjev 
glede na emisije iz težkih vozil (Euro VI) 
in o dostopu do informacij o popravilu in 
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vzdrževanju vozil4). Tehnične zahteve 
glede mejnih vrednosti za emisije CO2 in 
onesnaževal ne smejo biti v nasprotju z 
zahtevami za zmanjšanje emisij hrupa. Z 
zahtevami EU za homologacijo bi morali 
vzpostaviti ravnovesje med različnimi cilji. 
_____________
1 UL L 140, 5.6.2009, str. 1.
2 UL L 145, 31.5.2011, str. 1.
3 UL L 171, 29.6.2007, str. 1.
4 UL L 188, 18.7.2009, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 vključujejo ukrepe za zmanjšanje mase vozila, 
medtem ko ukrepi za zmanjšanje hrupa v obliki zvočne izolacije to maso ponavadi povečajo, 
višje pa so tudi emisije CO2. Poleg tega zvočna izolacija zmanjšuje hrup, pri tem pa povečuje 
tveganje požara motorja.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Zagotavljanje informacij o emisijah 
hrupa potrošnikom, upravljavcem voznih 
parkov in javnim organom lahko vpliva 
na odločitev o nakupu in ter pospeši 
prehod na tišji vozni park. Da bi 
proizvajalec potrošnikom nudil potrebne
informacije, bi moral na prodajnih mestih 
in v tehničnem promocijskem gradivu 
zagotoviti informacije o ravni hrupa vozil 
v skladu z usklajenimi preskusnimi 
metodami. Oznaka, primerljiva z 
oznakami, ki dajejo informacije o 
emisijah CO2, porabi goriva in hrupu 
pnevmatik, bi morala potrošnike obveščati 
o emisijah hrupa vozila.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) „prodajno mesto“ pomeni kraj, kjer 
se vozila prodajajo potrošnikom.

Or. en

Obrazložitev

Da bi potrošniki, ki se odločajo o nakupu vozila, imeli dostop do pomembnih informacij, bi 
morale biti informacije o hrupu široko dostopne. (Predlog usklajen s členom 3 Uredbe 
1222/2009 o označevanju pnevmatik, vključno z emisijami hrupa.)

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 3 – točka 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21b) „tehnično promocijsko gradivo“ 
pomeni tehnična navodila za uporabo, 
brošure in kataloge (v natisnjeni ali 
elektronski obliki ali objavljene na spletu) 
ter spletna mesta, ki se uporabljajo za 
trženje vozil uporabnikom.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi potrošniki, ki se odločajo o nakupu vozila, imeli dostop do pomembnih informacij, bi 
morale biti informacije o hrupu široko dostopne. (Predlog usklajen s členom 3 Uredbe 
1222/2009 o označevanju pnevmatik, vključno z emisijami hrupa.)

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 8a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a (novo)
Obveščanje

Proizvajalci vozil in distributerji 
zagotovijo, da je na prodajnih mestih in v 
tehničnem promocijskem gradivu raven 
hrupa v decibelih (dB(A)) za vsako vozilo 
v skladu z usklajenimi homologacijskimi 
preskusnimi metodami prikazana na 
vidnem mestu.
Komisija najkasneje eno leto po začetku 
veljavnosti te uredbe Parlamentu in Svetu 
predloži predlog za obveščanje 
potrošnikov.
Obveščanje potrošnikov je mogoče 
vključiti v Direktivo 1999/94/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13. decembra 1999 o informacijah o 
ekonomičnosti porabe goriva in emisijah 
CO2, ki so na voljo potrošnikom v zvezi s 
trženjem novih osebnih vozil1. Za emisije 
hrupa se uporabi enaka metoda prikaza 
kot za emisije CO2.
______________
1 UL L 12, 18.1.2000, str. 16.

Or. en

Obrazložitev

Do zdaj potrošnik ni mogel poznati ravni hrupa vozila. Za spodbujanje tihih vozil in da bi se 
lahko potrošniki ozaveščeno odločali o nakupu, bi morala biti proizvajalec in distributer 
dolžna razkriti raven hrupa vozila.



PE487.784v01-00 8/20 PA\899375SL.doc

SL

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če se proizvajalci odločijo za vgradnjo
sistema AVAS v vozila, morajo biti
izpolnjene zahteve iz Priloge X.

Če se proizvajalci odločijo za namestitev
sistema AVAS v vozilu, zagotovijo, da je 
zvok, ki ga oddaja ta sistem, neprekinjen 
zvočni signal, ki pešce in ranljive 
udeležence v cestnem prometu opozarja 
na delovanje vozila. Zvočni signal mora 
jasno nakazovati obnašanje vozila in ne 
sme presegati približne jakosti hrupa 
podobnega vozila iste kategorije, ki ima 
motor z notranjim izgorevanjem in deluje 
pod enakimi pogoji, izpolnjene pa so tudi
zahteve iz priloge X.

Or. en

Obrazložitev

Glavne zahteve za sistem AVAS bi morale biti navedene v ustreznem členu, ne pa zgolj v 
prilogi. Če bi delovna skupina Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) 
sprejela pravilnik s svetovno usklajenimi standardi za sistem AVAS, bi bilo treba zahteve EU 
ustrezno spremeniti. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če delovna skupina UN/ECE za 
minimalne ravni hrupa tihih vozil sprejme 
pravilnik UN/ECE, Komisija oceni 
možnost, da se tehnične zahteve iz Priloge 
X nadomestijo z neposrednim 
sklicevanjem na ustrezne zahteve iz tega 
pravilnika ter po potrebi Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži predlog za 
spremembo Priloge X.
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Or. en

Obrazložitev

Glavne zahteve za sistem AVAS bi morale biti navedene v ustreznem členu, ne pa zgolj v 
prilogi. Če bi delovna skupina Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) 
sprejela pravilnik s svetovno usklajenimi standardi za sistem AVAS, bi bilo treba zahteve EU 
ustrezno spremeniti. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov za spremembo Priloge I do XI se 
prenese na Komisijo.

1. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 
sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s 
spremembo Prilog od I do II ter od IV do 
X.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU se lahko na Komisijo prenese samo pooblastilo za sprejemanje 
nebistvenih elementov zakonodajnih aktov, medtem ko je treba za bistvene dele uporabiti 
zakonodajni akt. Določbe iz Priloge III, tj. o mejnih vrednostih hrupa in primernem času 
(fazah), so bistveni elementi predloga in so zato v pristojnosti sozakonodajalca. 

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ko bodo mejne vrednosti v zvezi s 
preskusno metodo določene v Pravilniku 
UN/ECE št. 51, bo Komisija preučila
možnost nadomestitve tehničnih zahtev iz 
Priloge III z neposrednim sklicem na 
ustrezne zahteve iz pravilnikov UN/ECE 
št. 51 in št. 59.

2. Ko bodo mejne vrednosti v zvezi s 
preskusno metodo določene v Pravilniku 
UN/ECE št. 51, bo Komisija ocenila
možnost nadomestitve tehničnih zahtev iz 
Priloge III z neposrednim sklicem na 
ustrezne zahteve iz pravilnikov UN/ECE 
št. 51 in št. 59 in po potrebi Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila predlog o 
spremembi Priloge III.
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Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 290 PDEU se lahko na Komisijo prenese samo pooblastilo za sprejemanje 
nebistvenih elementov zakonodajnih aktov, medtem ko je treba za bistvene dele uporabiti 
zakonodajni akt. Določbe iz Priloge III, tj. o mejnih vrednostih hrupa in primernem času 
(fazah), so bistveni elementi predloga in so zato v pristojnosti sozakonodajalca.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1.4.1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) če se z določenim prestavnim 
razmerjem doseže pospešek v območju 
dovoljenega odstopanja  5 % od 
referenčnega pospeška awot ref, ki ne 
presega 3,0 m/s2, se preskus opravi s 
takšnim prestavnim razmerjem;

(a) če se z določenim prestavnim 
razmerjem doseže pospešek v območju 
dovoljenega odstopanja  5 % od referenčnega 

pospeška awot ref, ki ne presega 2,0 m/s2, se 
preskus opravi s takšnim prestavnim 
razmerjem;

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali razmere v mestnem prometu, bi moral biti največji pospešek 2,0 m/s2.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1.4.1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) če se z nobenim od prestavnih razmerij 
ne doseže zahtevanega pospeška, se 
izbereta prestavno razmerje i za pospešek, 
ki je večji od referenčnega pospeška, in 
prestavno razmerje i + 1 za pospešek, ki je 
manjši od referenčnega pospeška. Če 
vrednost pospeška pri prestavnem razmerju 
i ne presega 3,0 m/s2, se za preskus 
uporabita obe prestavni razmerji. 
Ponderirano razmerje glede na referenčni 
pospešek awot ref se izračuna z enačbo: k 

(b) če se z nobenim od prestavnih razmerij 
ne doseže zahtevanega pospeška, se 
izbereta prestavno razmerje i za pospešek, 
ki je večji od referenčnega pospeška, in 
prestavno razmerje i + 1 za pospešek, ki je 
manjši od referenčnega pospeška. Če 
vrednost pospeška pri prestavnem razmerju 
i ne presega 2,0 m/s2, se za preskus 
uporabita obe prestavni razmerji. 
Ponderirano razmerje glede na referenčni 
pospešek awot ref se izračuna z enačbo: k 
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= (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a 
wot (i+1))

= (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a 
wot (i+1))

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali razmere v mestnem prometu, bi moral biti največji pospešek 2,0 m/s2.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Priloga II – točka 4.1.2.1.4.1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 3,0 m/s2, se uporabi 
prvo prestavno razmerje, s katerim se 
doseže pospešek pod 3,0 m/s2, razen če 
prestavno razmerje i + 1 zagotovi 
pospešek, manjši od aurban. V tem primeru 
se uporabita prestavi i in i + 1, vključno s 
prestavo i s pospeškom, ki
presega 3,0 m/s2. V drugih primerih se ne 
uporabi nobena druga prestava. Pospešek 
awot test, dosežen med preskusom, se 
uporabi za izračun faktorja delne moči kP 
namesto awot ref;

(c) če vrednost pospeška pri prestavnem 
razmerju i presega 2,0 m/s2, se uporabi 
prvo prestavno razmerje, s katerim se 
doseže pospešek pod 2,0 m/s2, razen če 
prestavno razmerje i + 1 zagotovi 
pospešek, manjši od aurban. V tem primeru 
se uporabita prestavi i in i + 1, vključno s 
prestavo i s pospeškom, ki
presega 2,0 m/s2. V drugih primerih se ne 
uporabi nobena druga prestava. Pospešek 
awot test, dosežen med preskusom, se 
uporabi za izračun faktorja delne moči kP 
namesto awot ref;

Or. en

Obrazložitev

Da bi izboljšali razmere v mestnem prometu, bi moral biti največji pospešek 2,0 m/s2.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Priloga III

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Priloga III
Mejne vrednosti,
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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]

splošn
o 

vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošn
o 

vozilo

terensk
o 

vozilo 
*

splošno 
vozilo

terensko 
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/t
ono

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 76 78 74 76 74 76
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> 9;
3,5 tone < 
masa 
< 5 ton;
nazivna 
moč 
motorja 
> 150 kW

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 77 79 75 77 75 77
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< 12 ton
nazivna 
moč 
motorja 
> 150 kW

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 
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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 moči 
in mase 
< 50 kW/tono

70 71 69 70 68 69 67

M1

št. sedežev < 9;
50 kW/tono < 
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

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

št. sedežev > 9;
masa < 2,5 
tone; >= 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 70 71 70 71 69 70 68
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tone; <= 50 
kW/t

N1
masa < 2,5 
tone; > 50 kW/t 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;
masa > 5 ton;
nazivna moč 

80 81 79 80 78 79 77
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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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

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.
***** Prehodno obdobje za prvo registracijo novih vozil: 3 leta po začetku veljavnosti.
****** Z začetkom uporabe faze 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.



PE487.784v01-00 18/20 PA\899375SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Priloga VI – točka 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Izbrano mora biti eno vozilo, za katerega 
se izvedejo preskusi iz točke 2. Če rezultati 
preskusa izpolnjujejo zahteve glede 
skladnosti proizvodnje iz Priloge X 
Direktive 2007/46/ES, se za vozilo šteje, 
da je v skladu z zahtevami glede skladnosti 
proizvodnje.

Izbrano mora biti eno vozilo, za katerega 
se izvedejo preskusi iz točke 2. Če rezultati 
preskusa izpolnjujejo zahteve glede 
skladnosti proizvodnje iz Priloge X 
Direktive 2007/46/ES, se za vozilo šteje, 
da je v skladu z zahtevami glede skladnosti 
proizvodnje. Za zahteve glede skladnosti 
proizvodnje so mejne vrednosti iz Priloge 
III izpolnjene, če so mejne vrednosti 
Priloge III pripravljene z dodatnim 
odstopanjem 1 dB(A).

Or. en

Obrazložitev

V sedanji zakonodaji v zvezi s skladnostjo proizvodnje je predvideno odstopanje 1 dB(A).

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Priloga IX – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sistem vozila za zvočno opozarjanje Sistem vozila za zvočno opozarjanje
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(AVAS) je naprava, ki oddaja zvočni 
signal ter je namenjena opozarjanju 
pešcev in ranljivih udeležencev v prometu.

(AVAS) je sistem za hibridna električna 
in električna cestna vozila, ki pešce in 
ranljive udeležence v prometu opozarja na 
delovanje vozila.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev sistema AVAS v Prilogi IX bi morala biti v skladu z opredelitvijo iz člena 3(21).

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga IX – del A – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem 
AVAS, mora biti neprekinjen zvočni 
signal, ki pešcem in ranljivim udeležencem 
v cestnem prometu zagotavlja informacije 
o delovanju vozila.

(a) Zvočni signal, ki ga oddaja sistem 
AVAS, mora biti neprekinjen zvočni 
signal, ki pešcem in ranljivim udeležencem 
v cestnem prometu zagotavlja informacije 
o delovanju vozila. Zvočni signal mora 
jasno nakazovati obnašanje vozila in 
mora biti podoben zvočnemu signalu 
vozila iste kategorije, ki ima motor z 
notranjim izgorevanjem.

Naslednje vrste zvočnega signala in tem 
podobne vrste zvočnega signala niso 
sprejemljive:
(i) sirena, hupa, zvonjenje in zvočni 
signali, ki jih oddajajo intervencijska 
vozila; 
(ii) alarmni signali, npr. za požar, tatvino, 
ogenj;
(iii) prekinjajoč zvočni signal.
Izogibati se je treba naslednjim ali 
podobnim vrstam zvočnega signala:
(iv)melodičnim zvokom, zvokom živali in 
žuželk;
(v)zvokom, ki ovirajo pravilno 
identifikacijo vozila in/ali njegovega 
delovanja (npr. pospeševanje, 
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zmanjševanje hitrosti itd.).

Or. en

Obrazložitev

Naštevanje različnih vrst zvočnih signalov, ki niso sprejemljivi za uporabo v sistemu AVAS, bi 
bilo bolje nadomestiti z jasnim opisom značilnosti zvočnih signalov, ki pa so sprejemljivi. 


