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PS G7 23. 2. 2012 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

= Presentation by the Commission 

doc.  18633/11 ENT 290 ENV 978 MI 673 

CODEC 2448 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Návrh zavádí nové zkušební metody pro měření emisí hluku, snížení přípustné 

hladiny akustického tlaku a další ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska 

hlukových emisí. Je založen na Evropské strategii pro čistá a energeticky účinná 

vozidla z r. 2010, přičemž zrušuje základní směrnici pro emise hluku 

70/157/EHS a dalších 12 změnových směrnic v dané oblasti. Návrh nařízení 

pojednává také nově o minimální úrovni hluku elektrických a hybridních 

vozidel. 

EK představila návrh, proběhla pouze obecná diskuse, substantivnější diskuse 

nebyla zahájena. ČR má k návrhu výhradu k přezkumu. 

 

 

 

PS G7 18. 9. 2012 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

doc. 18633/11 ENT 290 ENV 978 MI 673 

CODEC 2448 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání návrhu, nejdiskutovanější je a bude 

příloha III návrhu stanovující mezní hodnoty akustického tlaku pro jednotlivé 

kategorie MV a lhůty pro jejich zavedení. ČR se i nadále přiklání ke státům 

(zejména DE, IT), které nejsou zastánci zavedení limitů hlukových emisí 

v úrovních, rozdělení vozidel a lhůtách tak, jak je navrhuje Komise 

v současném znění přílohy III. Domníváme se, že je třeba i na úrovni legislativy 

EU respektovat závěry, resp. postup diskusí v expertní skupině GRB, které spíše 

směřují k hodnotám, které berou více v úvahu možnosti výrobců ve světle 

reálného technického vývoje, a tím také faktické ekonomické dopady na 

průmysl i spotřebitele. out k nim stanovisko. 

PS G7 30. 10. 2012 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

doc. 15331/12 ENT 260 ENV 793 MI 653 

CODEC 2465 (to follow) 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS pokračovala v 1. kole projednávání návrhu, nejdiskutovanější a 

nejproblematičtější je stále příloha III návrhu, CYPRES zpracovalo a rozeslalo 

za účelem získání přehledu o pozicích ČS k jednotlivým aspektům této přílohy. 

PS G7 19. 11. 2012 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

doc. 15790/12 ENT 280 ENV 834 MI 690 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PS G7 zahájila 2. kolo projednávání návrhu. 
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CODEC 2576 (to follow)  

PS G7 17. 12. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

8794/12 ENT 93 MI 251 CODEC 991 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

S přihlédnutím k výsledkům předchozí jednání PS byla znovu projednána nová verze 

dokumentu. 

  2013   

PS G7 15. 1. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

17984/12 ENT 318 ENV 961 MI 840 CODEC 

3102 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Cílem jednání bylo odstranění maximálního počtu poznámek pod čarou (ppč), 

podle nichž bylo také jednání vedeno. 

 

PS G7 20. 2. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

5832/13 ENT 21 ENV 69 MI 55 CODEC 180 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

Jednání PS bylo opět zaměřeno na projednání a odstranění maximálního počtu 

připomínek ČS zaregistrovaných formou ppč v nové verzi návrhu, a to 

v kontextu PN EP, které si EP odhlasoval v rámci 1. čtení v plénu dne 6. 2. 

2013. Odhlasované PN se do značné  míry blíží některým názorům, které také 

zazněly na PS (2 m/s2, tolerance + 1 dB(A) při CoP, použití zkušební dráhy 5 

let, zákonná hloubka dezénu, některé limity a třídění z tabulky v příloze III, 

AVAS apod.). Je tedy možné, že vyjednávání s EP nebude tak problematické, 

ačkoliv sporné body existují. 

PS G7 12. 3. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

5832/13 ENT 21 ENV 69 MI 55 CODEC 180 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PRES informovalo ČS, že EP je ochoten přijmout návrh nařízení o hluku ve 

„zrychleném druhém čtení“. Zpravodaj p. Ouzký naznačil ochotu k tomuto 

postupu. Uvedl, že pro EP jsou ze zprávy přijaté plénem EP nejdůležitější tři 

okruhy: příloha III, AVAS a informace pro spotřebitele. Zpravodaj požádá ve 

Výboru o mandát k tomu, aby mohl zahájit jednání s Radou za účelem rychlého 

druhého čtení. Diskuse na PS byly zaměřeny na výše uvedené oblasti pro účely 

zpracování Společného postoje Rady v 1. čtení. Pokud jde o přílohu III obsahující 

maximální možné limity hladiny akustického tlaku pro jednotlivé kategorie vozidel a 

lhůty pro jejich náběh, nedošlo k žádnému významnému posunu. 
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PS G7 15. 4. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

 8088006/13 ENT 90 ENV 252 MI 247 CODEC 

689   

 

 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PŘES pokračovalo v projednávání na základě nového revidovaného textu 

návrhu a pracovních dokumentů se zaměřením také na Přílohu III. Nedošlo 

k výraznému posunu v projednávání, EK bude pokračovat v diskusích s EK 

PS G7 27. 5. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level  of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

9364/13 ENT 120 ENV 371 MI 374 CODEC 

1018  

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

IE PŘES pokračovalo v projednávání se zaměřením na Přílohu III, kde bylo 

dosaženo rámcové dohody. Další jednání bylo avizováno na 19. 6. 2013 a 

IEPRES plánuje předložit v květnu CRPI text Společného postoje Rady v 1. 

čtení. 

PS G7 19. 6. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level  of motor vehicles 

- Examination of the proposal 

10620/13 ENT 160 ENV 510 MI 512 CODEC 

1355 

 

Lubomír Kincl 

(MD) 

 

Cílem jednání bylo odstranění co nejvíce poznámek pod čarou a projednání 

předložených pracovních dokumentů. IE PRES konstatovalo, že dokument 

může být již předložen na Coreperu. 

PS G7 10. 7. 2013 

Proposal for a Council Decision on the 

application of Regulation No 41 of the United 

Nations Economic Commission for Europe on 

uniform provisions concerning the approval of 

motor cycles with regard to noise 

- Presentation of the proposal 

doc. 11236/13 ECO 121 ENT 197 MI 564 

UNECE 18 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

LT PRES uvedlo, že se pokusí udělat, co bude v jejich silách, aby se předpis 

úspěšně uzavřel. CRP dal předsednictví mandát k zahájení jednání s EP 28. 06. 

2013. 16. září se tato otázka bude na Výboru ENVI opět projednávat. 

PS G7 24. 10. 2013 

Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on the sound 

level of motor vehicles 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PŘES pokračovalo dle avizovaného programu ve vyjednávání návrhu nařízení o 

hladině akustického tlaku motorových vozidel. PRES informovalo o průběhu 

trialogu. Co se týče Přílohy III – EP může souhlasit s kategorizací a limity, mají 

ale výhrady k časovému harmonogramu. Další trialog se bude konat 5. 11. 

2013.  
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CRP 13. 11. 2013 

Návrh nařízení EP a Rady o hladině akustického 

tlaku motorových vozidel 

- analýza finálního kompromisního textu s cílem 

dosažení dohody 

Lucie Hertlová 

(SZB) 

PRES stručně shrnulo hlavní prvky kompromisu, který je přijatelný pro Radu i 

EP. Návrh předpisu je v předloženém znění přijat. Dopis, kde by byl text 

kompromisu uveden bude výbor ENVI posílat Radě přibližně 27.11.2013. 

Následně bude návrh předpisu zařazen na CRP v bodech I ke schválení. 

Aktualizováno: 10.2.2015 

 

 

 

 Dne 20. 02. 2014 odsouhlasila Rada pro konkurenceschopnost postoj Rady v 1. čtení, který odráží kompromis dohodnutý s EP v listopadu 

2013. Tento kompromis byl potvrzen v rámci 2. čtení v EP dne 02. 04. 2014. 

výsledky hlasování 

 Dne 27. 05. 2014 bylo v OJ EU L 158 zveřejněno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině 

akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS 

Text s významem pro EHP 

 

 

 

 
 

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20140402%2bRES-VOT%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fCS&language=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1403091492211&uri=CELEX:32014R0540
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1403091492211&uri=CELEX:32014R0540
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1403091492211&uri=CELEX:32014R0540

