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Muudatusettepanek 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 5.2.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2.2 a. tabelis sätestatud piirnorme 
kohaldatakse mõõtmise ajal mõistliku 
hälbevaruga. 

Or. en

Selgitus

Kõikide müraeeskirjade praegused sätted lubavad hälvet tootmise jaoks.

Muudatusettepanek 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa 2 a liide (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. liide
Tüübikinnituse väärtused sõiduki- ja 
katseandmetest:
1.Kaitsekatte elemendid
1.1 Sõidukitootja määratletud 
müraisolatsioonielemendid
2. Liikuva sõiduki müratase:
Katsetulemus (Lurban): dB(A)
Katsetulemus (Lwot): dB(A)
Katsetulemus (Lcruise): dB(A)
kP – tegur:
3. Seisva sõiduki müratase:
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Mikrofoni asend ja suund (vastavalt 
II lisa liite 1 joonisele 2)
Seisva sõiduki katsetulemus: dB(A)

Or. en

Selgitus

ELi tüübikinnitustunnistuse järelevalve ja aruandlus.

Muudatusettepanek 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Helimõõteriistade nõuetelevastavust 
tõendab kehtiv vastavustunnistus. Need 
tunnistused loetakse kehtivaks, kui 
standardile vastavust on 
helikalibreerimisseadme puhul kinnitatud 
eelneva 12 kuu jooksul ja 
seadmetesüsteemi puhul eelneva 24 kuu 
jooksul. Vastavuskatsed peab korraldama 
laboratoorium, mis on volitatud tegema 
kalibreerimistöid asjakohaseid standardeid 
järgides.

Helimõõteriistade nõuetelevastavust 
tõendab kehtiv vastavustunnistus. Need
tunnistused loetakse kehtivaks, kui 
standardile vastavust on 
helikalibreerimisseadme ja 
seadmetesüsteemi puhul kinnitatud eelneva 
12 kuu jooksul. Vastavuskatsed peab 
korraldama laboratoorium, mis on volitatud 
tegema kalibreerimistöid asjakohaseid 
standardeid järgides.

Or. en

Selgitus

Ei ole normaalne, kui heliseadmetesüsteeme kontrollitakse ainult iga 2 aasta järel, samal ajal kui 
helikalibreerimisseadmeid kontrollitakse igal aastal. Taoline anomaalia võib kaasa tuua vigu 
heliseadmetesüsteemides, mis põhjustab katsete ajal tehtavate mõõtmiste ebatäpsust.

Muudatusettepanek 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.1. – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meteoroloogilised instrumendid tuleb 
paigutada katseala kõrvale 1,2 m ± 0,02 m 
kõrgusele. Mõõtmiste ajal peab keskkonna 
õhutemperatuur olema vahemikus +5 °C 
kuni +40 °C.

Meteoroloogilised instrumendid tuleb 
paigutada katseala kõrvale 1,2 m ± 0,02 m 
kõrgusele. Mõõtmiste ajal peab keskkonna 
õhutemperatuur olema vahemikus +5 °C 
kuni +25 °C.

Or. en

Selgitus

Sõidukid tekitavad kõrgematel meteoroloogilistel keskkonnatemperatuuridel vähem müra. Madalam 
näitajate vahemik vähendab sõidukitootjate kunstlikult madalamate katsetulemuste kaudu tulu. 

Muudatusettepanek 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.1. – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mürataseme tippväärtused, millel ei ole 
ilmset seost sõiduki üldise mürataseme 
näitajatega, jäetakse arvesse võtmata.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleks võtta kõik mürataseme tippväärtused.

Muudatusettepanek 100
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.1. – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Mürataseme tippväärtused, millel ei ole 
ilmset seost sõiduki üldise mürataseme 

välja jäetud
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näitajatega, jäetakse arvesse võtmata.

Or. fr

Selgitus

Mürataseme tippväärtusi tuleb igal juhul arvesse võtta.

Muudatusettepanek 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.1. – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taustamüra (sh tuulemüra) peab olema 
katsetatava sõiduki tekitatud A-
sageduskorrektsiooniga mürarõhutasemest 
vähemalt 10 dB võrra madalam. Kui 
keskkonna müra ja mõõdetud müra 
erinevus on vahemikus 10–15 dB(A), 
tuleb katsetulemuste arvutamiseks 
müratasememõõturi näitudest lahutada 
vastav parandus, nagu on näidatud 
järgmises tabelis.

Taustamüra (sh tuulemüra) peab olema 
katsetatava sõiduki tekitatud A-
sageduskorrektsiooniga mürarõhutasemest 
vähemalt 15 dB võrra madalam.

1/ Käesoleva määruse VII lisa kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on katse paindlikkuse vähendamine ja vähendab tootjate tulu.

Muudatusettepanek 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.1. – tabel 
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Komisjoni ettepanek

Keskkonna müra ja 
mõõdetud müra erinevus 
dB(A)

10 11 12 13 14 15

Parandus dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on katse paindlikkuse vähendamine ja vähendab tootjate tulu.

Muudatusettepanek 103
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – punkt 3.2.1. – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.1. Katsetatav sõiduk valitakse selliselt, 
et kõik turule lastavad sama tüüpi 
sõidukid vastavad käesoleva määruse 
nõuetele.

3.2.1. Katsetatav sõiduk valitakse selliselt, 
et see on tüüpiline turule lastavatele 
sõidukitele vastavalt tootja juhistele.

Or. en

Selgitus

Kõikide müraeeskirjade praegused sätted lubavad hälvet tootmise jaoks.

Muudatusettepanek 104
Françoise Grossetête
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.1 a. Katsetatav sõiduk valitakse 
selliselt, et see on tüüpiline turule 
lastavatele sõidukitele vastavalt tootja 
juhistele.

Or. en

Selgitus

Sõidukid valitakse katse jaoks sellisel viisil, mis võimaldab teha katsetamise jaoks asjakohase 
valiku. Esitatud tekst nõuab, et tootja valiks tüübikatseks kõige kõvema müraga sama tüüpi sõiduki, 
mis ei ole praktilistel põhjustel väga sageli võimalik. Tootja kohustus tagada, et kõik turule lastavad 
sõidukid vastaksid määruse nõuetele, on kehtestatud artikli 5 punktis 1.

Muudatusettepanek 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.1. – tabel – rida 4 „Sõiduki kategooria N2, N3 ”– lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisakoormus sõiduki katsemassi 
saavutamiseks tuleb asetada tagumise 
veosilla (veosildade) kohale. Lisakoormus 
võib olla kuni 75% tagasillal lubatavast 
maksimaalsest massist. Katsemassi 
saavutamisel on lubatud ±5% hälve.

Lisakoormus sõiduki katsemassi 
saavutamiseks tuleb asetada tagumise 
veosilla (veosildade) kohale. Lisakoormus 
võib olla kuni 75% tagasillal lubatavast 
maksimaalsest massist.

Or. en

Selgitus

Katsemassil ei tohiks hälvet lubada.

Muudatusettepanek 106
Satu Hassi
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Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema sõidukile tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal.2/ Rehvid peavad 
olema täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid esindavad 
tootjate määratletud kõige kõrgema 
veeremismüraga antud tüüpi rehve ja 
need registreeritakse käesoleva määruse 
I lisa 3. liites. Rehvid peavad vastama 
ühele sõiduki originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal.2/ Rehvid peavad 
olema täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa - punkt 3.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema sõidukile tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal.2/ Rehvid peavad 

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema sõidukile tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal.2/ Rehvid peavad 
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olema täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

olema täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
õigusaktides nõutavale sügavusele.

Or. en

Muudatusettepanek 108
Toine Manders

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema sõidukile tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal. Rehvid peavad olema 
täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema teljele tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal. Rehvid peavad olema 
täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab olema vähemalt
80 protsenti täissügavusest.

Or. en

Selgitus

Uue katsemeetodi eesmärk on simuleerida tegelikku linnaliiklust. Rehvimustri sügavus ja rehvi 
tähistus peaks vastama tavapäraselt liikluses kasutatavale. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
soovitus on, et rehvimustri minimaalne sügavus oleks 80% täissügavusest. Katses tuleks arvesse 
võtta, et veokitel kasutatakse esi- ja tagatelgedel erineva tähistusega rehve. Peale selle põhines 
kohustuslik järelevalvemenetlus seoses käesoleva uue määrusega aastatel 2007–2010 teljele 
tüüpilistel rehvidel.
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Muudatusettepanek 109

Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.2.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid peavad 
olema sõidukile tüüpilised, need valib 
sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal. Rehvid peavad olema 
täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

3.2.2. Rehvide veeremismüra on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb 
mootorsõidukite üldist ohutust. 
Katsetamisel kasutatavad rehvid esindavad 
tootjate määratletud kõige kõrgema 
veeremismüraga antud tüüpi rehve, need 
valib sõidukitootja ja need registreeritakse 
käesoleva määruse I lisa 3. liites. Rehvid 
peavad vastama ühele sõiduki 
originaalvarustuses määratud 
rehvimõõtudest. Rehvid peavad olema 
turul saadaval kas praegu või tulevikus 
sõidukiga samal ajal. Rehvid peavad olema 
täidetud sõidukitootja poolt sõiduki 
katsemassi jaoks soovitatud rõhuni. 
Rehvimustri sügavus peab vastama 
vähemalt õigusaktides nõutavale 
sügavusele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt määruse (EÜ) nr 692/2008 põhimõtetele. Muudatusettepaneku eesmärgiks on tagada, et 
kõik sõidukid vastavad standarditele ja vähendab tootjate katsest saadavat tulu.

Muudatusettepanek 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.2. – allmärkus 2/

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2/ Kuna rehvide osa üldises müras on 
märkimisväärne, tuleb arvesse võtta 
rehvide ja teepinna kokkupuutel tekkiva 
müra kohta kehtivaid õigusnorme. 
Veorattarehvid, talverehvid ja 
erikasutusrehvid tuleb tüübikinnituse ja 

2/ Kuna rehvide osa üldises müras on 
märkimisväärne, tuleb arvesse võtta 
rehvide ja teepinna kokkupuutel tekkiva 
müra kohta kehtivaid õigusnorme. 
Veorattarehvid, talverehvid ja 
erikasutusrehvid tuleb tüübikinnituse ja 
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toodangu nõuetelevastavuse mõõtmistel 
tootja taotlusel ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni määruse nr 117 (ELT 
L 231, 29.8.2008, lk 19) kohaselt kõrvale 
jätta.

toodangu nõuetelevastavuse mõõtmistel 
tootja taotlusel ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni määruse nr 117 
kohaselt kõrvale jätta.

Or. en

Selgitus

ELT L 231 29.8.2008 tuleks välja jätta, kuna see on vananenud viide.

Muudatusettepanek 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4. Kui sõidukil on rohkem kui kaks 
veoratast, katsetatakse seda veorežiimil, 
mis on mõeldud tavalisel teel 
kasutamiseks.

3.2.4. Kui sõidukil on rohkem kui kaks 
veoratast, tuleks seda katsetada 
maksimaalse veorataste arvuga.

Or. en

Selgitus

Kui autol on rohkem kui kaks veoratast, neli veoratast, tuleks seda katsetada nelja rattaga 
veorežiimil.

Muudatusettepanek 112

Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.4.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4. Kui sõidukil on rohkem kui kaks 3.2.4. Kui sõidukil on rohkem kui kaks 
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veoratast, katsetatakse seda veorežiimil, 
mis on mõeldud tavalisel teel 
kasutamiseks.

veoratast, tuleks seda katsetada 
maksimaalse veorataste arvuga.

Or. en

Selgitus

Kui autol on rohkem kui kaks veoratast, neli veoratast, tuleks seda katsetada nelja rattaga 
veorežiimil.

Muudatusettepanek 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa– punkt 3.2.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.6 a. Katsetamine esindab reaalse 
maailma mürataset, korrigeerides veokite 
piirnorme -1 dB(A) võrra, et võtta arvesse 
ülivaikseid rehve, mida kasutatakse 
katses, kuid mitte kunagi teedel.

Or. en

Selgitus

Katse peab esindama reaalseid sõidutingimusi, tuleb arvesse võtta ülivaiksete rehvide kasutusest 
mõjutatud katsetulemusi.

Muudatusettepanek 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1. – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki keskjoone teekond peab kogu 
katse vältel järgima võimalikult täpselt 

Sõiduki keskjoone teekond peab kogu 
katse vältel järgima võimalikult täpselt 
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joont CC' alates joonele AA' lähenemisest 
kuni hetkeni, mil sõiduki tagaosa ületab 
joone BB'. Kui sõidukil on rohkem kui 
kaks veoratast, katsetatakse seda 
veorežiimil, mis on mõeldud tavalisel teel 
kasutamiseks.

joont CC' alates joonele AA' lähenemisest 
kuni hetkeni, mil sõiduki tagaosa ületab 
joone BB'. Kui sõidukil on rohkem kui 
kaks veoratast, tuleks seda katsetada 
maksimaalse veorataste arvuga.

Or. en

Selgitus

Kui autol on rohkem kui kaks veoratast, neli veoratast, tuleks seda katsetada nelja rattaga 
veorežiimil.

Muudatusettepanek 115
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1.4.1 – lõik 1 – punktid a–c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kui üks konkreetne ülekandearv 
võimaldab kiirendust hälbega 5% 
võrdluskiirendusest awot ref, mis ei ületa 
3,0 m/s2, tuleb katse teha selle 
ülekandearvuga;
b) kui ükski ülekandearvudest ei võimalda 
nõutavat kiirendust, tuleb 
võrdluskiirendusest suurema kiirenduse 
jaoks valida ülekandearv i ja 
võrdluskiirendusest väiksema kiirenduse 
jaoks ülekandearv i+1. Kui kiirendus 
ülekandearvul i ei ületa 3,0 m/s2, tuleb 
katsetamiseks kasutada mõlemat 
ülekandearvu. Kaalumissuhe 
võrdluskiirenduse awot ref suhtes arvutatakse 
järgmiselt: k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) –
awot (i+1))

c) kui ülekandearvu i kiirendusväärtus 
ületab 3,0 m/s2, tuleb kasutada esimest 
ülekandearvu, mis annab alla 3,0 m/s2

kiirenduse, välja arvatud juhul, kui 
ülekandearv i+1 annab kiirenduseks vähem 
kui aurban. Sel juhul tuleb kasutada kahte 
käiku, st käike i ja i+1, kaasa arvatud käiku 

a) kui üks konkreetne ülekandearv 
võimaldab kiirendust hälbega 5% 
võrdluskiirendusest awot ref, mis ei ületa
2,0 m/s2, tuleb katse teha selle 
ülekandearvuga;
b) kui ükski ülekandearvudest ei võimalda 
nõutavat kiirendust, tuleb 
võrdluskiirendusest suurema kiirenduse 
jaoks valida ülekandearv i ja 
võrdluskiirendusest väiksema kiirenduse 
jaoks ülekandearv i+1. Kui kiirendus 
ülekandearvul i ei ületa 2,0 m/s2, tuleb 
katsetamiseks kasutada mõlemat 
ülekandearvu. Kaalumissuhe 
võrdluskiirenduse awot ref suhtes arvutatakse 
järgmiselt: k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) –
awot (i+1))

c) kui ülekandearvu i kiirendusväärtus 
ületab 2,0 m/s2, tuleb kasutada esimest 
ülekandearvu, mis annab alla 2,0 m/s2

kiirenduse, välja arvatud juhul, kui 
ülekandearv i+1 annab kiirenduseks vähem 
kui aurban. Sel juhul tuleb kasutada kahte 
käiku, st käike i ja i+1, kaasa arvatud käiku 
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i, mille puhul kiirendus ületab 3,0 m/s2. 
Muudel juhtudel teisi käike ei kasutata. 
Katse ajal saavutatud kiirendust awot test
kasutatakse kiirenduse awot ref asemel 
osalise võimsusteguri kP arvutamiseks;

i, mille puhul kiirendus ületab 2,0 m/s2. 
Muudel juhtudel teisi käike ei kasutata. 
Katse ajal saavutatud kiirendust awot test
kasutatakse kiirenduse awot ref asemel 
osalise võimsusteguri kP arvutamiseks;

Or. de

Selgitus 

Tegeliku linnaliikluse olukorra simuleerimiseks tuleks maksimaalse kiirendusena kehtestada 2,0 
m/s2.

Muudatusettepanek 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki keskjoone teekond peab kogu 
katse vältel järgima võimalikult täpselt 
joont CC' alates joonele AA' lähenemisest 
kuni hetkeni, mil sõiduki tagaosa ületab 
joone BB'. Katse tuleb teha haagise või 
poolhaagiseta. Kui haagist ei saa veduki 
küljest hõlpsasti lahti haakida, ei võeta 
haagist joone BB' ületamisel arvesse. Kui 
sõiduki koosseisu kuuluvad sellised 
seadmed nagu betoonisegisti, kompressor 
jms, ei või need seadmed katse ajal 
töötada. Sõiduki katsemass peab vastama 
punkti 3.2.1 tabelis esitatud näitajale.

Sõiduki keskjoone teekond peab kogu 
katse vältel järgima võimalikult täpselt 
joont CC' alates joonele AA' lähenemisest 
kuni hetkeni, mil sõiduki tagaosa ületab 
joone BB'. Katse tuleb teha haagise või 
poolhaagiseta. Kui haagist ei saa veduki 
küljest hõlpsasti lahti haakida, ei võeta 
haagist joone BB' ületamisel arvesse. Kui 
sõiduki koosseisu kuuluvad sellised 
seadmed nagu betoonisegisti, ei või need 
seadmed katse ajal töötada. Sõiduki 
katsemass peab vastama punkti 3.2.1 
tabelis esitatud näitajale.

Or. en

Selgitus

Kompressoreid kasutatakse õhkpidurite jaoks ja seetõttu on need sõiduki lahutamatu osa.
Kompressorite müra ei tohiks seetõttu müra mõõtmisel välja jätta, et tagada reaalse maailma 
sõidutingimuste esindamine, seega tuleb kaasata kompressorid.
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Muudatusettepanek 117
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase 
ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase 
ei tohi ületada järgmisi piirnorme ning see 
ei tohi ületada VIII lisa kohaselt 90 dB 
(A) mistahes sõidutingimustel 
maksimaalselt 130 km/h kiiruse juures:

Or. fr

Selgitus

Määrusega tuleb tagada, et ekstreemsed müratasemed jäetakse välja täisgaasil või gaasi osalise 
vajutamisega kiirenduse korral. Nimetatud sätted peaksid võimaldama tõhusat rakendamist kohese 
ringlusse laskmisega pädevate asutuste poolt.

Muudatusettepanek 118
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 2 – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

istmete arv ≤ 9 istmete arv ≤ 9; massivõimsuse indeks ≤ 
125 kW/t ja maksimaalne mootori maht 
1900cm3

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud uued piirnormid on teostatavad, kuid ainult pikema 
ajaperioodi jooksul. Et Euroopa sõidukite müratase muutuks sarnaseks elektrisõidukite omaga, on 
vaja kahte lisa-aastat.

Muudatusettepanek 119
Gilles Pargneaux
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 5 – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68 70

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud uued piirnormid on teostatavad, kuid ainult pikema 
ajaperioodi jooksul. Et Euroopa sõidukite müratase muutuks sarnaseks elektrisõidukite omaga, on 
vaja kahte lisa-aastat.

Muudatusettepanek 120
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – tulp 6 – rida 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69 71

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud uued piirnormid on teostatavad, kuid ainult pikema 
ajaperioodi jooksul. Et Euroopa sõidukite müratase muutuks sarnaseks elektrisõidukite omaga, on 
vaja kahte lisa-aastat.

Muudatusettepanek 121
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – rida 7 – piirnormid – tulp 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

istmete arv ≤ 9;
massivõimsuse indeks > 150 kW/t

istmete arv ≤ 9;
massivõimsuse indeks > 125 kW/t ja 
minimaalne mootori maht 1901 cm3
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Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud uued piirnormid on teostatavad, kuid ainult pikema 
ajaperioodi jooksul. Et Euroopa sõidukite müratase muutuks sarnaseks elektrisõidukite omaga, on 
vaja kahte lisa-aastat.

Muudatusettepanek 122
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukikateg
ooria

Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uute sõidukite 
registreerimisel, müümisel 

ja kasutuselevõtul
1. etapp alates 

[2 aasta möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates 
[7 aasta möödumisest 

avaldamisest]
Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk*

M Reisijateveoks 
kasutatavad sõidukid

M1 Istmete arv < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv < 9; 
massivõimsuse indeks 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; mass 
< 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass <
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori nimivõimsus < 
150 kW

74 75 72 73 72 73
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M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Istmete arv > 9; mass 
> 5 tonni; 
mootori nimivõimsus < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; mass 
> 5 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Kaubaveoks 
kasutatavad sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass <
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 tonni < mass < 12 
tonni; 
mootori nimivõimsus < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3.5 tonni < mass < 12 
tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tonni < mass < 12 
tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele
määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad 
piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.
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Muudatusettepanek

Piirnormid, kategooria ja üleminekusätted ECE R51.03 jaoks,
uued sõidukitüübid

1. etapp 2. etapp 3. etapp
2 aastat

alates ECE R51.03 jõustumisest
R51.03 

piirnorm [dB(A)]

4 aastat
pärast 1. etappi

piirnorm [dB(A)]

6 aastat
pärast 1. etappi

piirnorm [dB(A)]

4 aastat
pärast 2. etappi

piirnorm [dB(A)]

6 aastat pärast 2. 
etappi

piirnorm [dB(A)]
       PMR ≤ 120 kW/t
M1    120 < PMR ≤ 160 kW/t
        PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-

74

-
71
-

68
70
73

-
-

-

        GVW ≤ 2,5 tonni
M2    2,5 tonni < GVW ≤ 3,5 tonni
        GVW > 3,5 tonni GVW

72
74
75

70
72
-

-
-

73

69
71
-

-
-

71

       P ≤ 180 kW
M3    180 < P ≤ 250 kW
        P > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

      GVW ≤ 2,5 tonni
N1    2,5 tonni < GVW ≤ 3,5 tonni

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

       P ≤ 150 kW
N2    P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

       P ≤ 250 kW
N3     P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Kõigi kategooriate maastikusõidukid „G“ +1 dB(A) 1. etapis, sõidusügavus 50cm, mäkketõusuvõime 30% lisanõudena M1G jaoks
Maastikusõidukid „G“ kõikides kategooriates N3, M3 +2 dB(A) 2. etapil ja hiljem, kõik muud kategooriad +1 dB(A) 2. etapil ja hiljem
Ümardamine ja mõõtehälve vastavalt R51.02

Or. en
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Selgitus

Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja R51 (ECE-R51) tuleks täiendada uue katsemeetodi 
rakendamise ja täiendavate mürataseme sätetega (ASEP). Uus katsemeetod tuleks kasutusele võtta 
uute piirnormidega. Keskkonnakasu tuleks saavutada piirnormide 3-etapilise lähenemisviisi alusel. 
Üleminekusätted kajastavad sõidukitootjate vajadust toodangu ümberkujundamiseks vastavalt 
tavapärastele tootmistsüklitele.

Muudatusettepanek 123
Britta Reimers,

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukikate
gooria Sõidukikategooria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid 

uutele 
sõidukitüüp

idele 
tüübikinnit

use 
taotlemisel

Piirnormid
uutele 

sõidukitüüp
idele 

tüübikinnit
use 

taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 

registreerimisel, 
müümisel ja 

kasutuselevõtul

1. etapp 
alates 

[2 aasta 
möödumise

st 
avaldamises

t]

2. etapp 
alates 

[5 aasta 
möödumise

st 
avaldamises

t]

3. etapp alates 
[7 aasta

möödumisest 
avaldamisest]

Üldin
e

Ma
asti
kus
õid
uk
*

Üldin
e

Ma
asti
kus
õid
uk
*

Üldin
e

Maasti
kusõid

uk*

M Reisijateveoks kasutatavad 
sõidukid

M1 Istmete arv < 9 70 71* 68 69* 68 69**
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* *

M1
Istmete arv < 9; 
massivõimsuse indeks > 150 kW/t 71 71 69 69 69 69

M2 Istmete arv > 9; mass < 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2
Istmete arv > 9; 2 tonni < mass <
3,5 tonni 73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori nimivõimsus < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 3.5 tonni < mass < 
5 tonni; 
mootori nimivõimsus > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
Istmete arv > 9; mass > 5 tonni; 
mootori nimivõimsus < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
Istmete arv > 9; mass > 5 tonni; 
mootori nimivõimsus > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Kaubaveoks kasutatavad sõidukid
N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69
N1 2 tonni < mass < 3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonni < mass < 12 tonni; 
mootori nimivõimsus < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonni < mass < 12 tonni; 
75 < mootori nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tonni < mass < 12 tonni; 
mootori nimivõimsus > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 < mootori nimivõimsus < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3
Mass > 12 tonni; 
mootori nimivõimsus > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele 
määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud 
suuremad piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
III lisa

Piirnormid
II lisa sätete kohaselt mõõdetud ja lähima täisarvuni ümardatud müratase ei tohi ületada järgmisi 
piirnorme.
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Sõidukikate
gooria

Sõidukikategooria kirjeldus Üldised piirnormid 1) uutele 
sõidukitüüpidele, ühik: detsibellid 
(A))
1. etapp alates 2 
aasta möödumisest 
jõustumisest

2. etapp alates
6 aasta 
möödumisest 
jõustumisest *

M1 Massivõimsuse indeks ≤ 120 kW/t 72 70

120 < massivõimsuse indeks ≤ 150 kW/t 73 71

Massivõimsuse indeks > 150 kW/t 75 74

M2 Sõiduki täismass < 2,5 tonni; 72 71

2,5 tonni < sõiduki täismass < 3,5 tonni 74 73

N1 Sõiduki täismass ≤ 2,5 tonni; maht < 
660ccm; PMR(GVW)<35 kW/t

74 73

Sõiduki täismass < 2,5 tonni 72 71
2,5 tonni < sõiduki täismass ≤ 3,5 tonni 74 73

Sõidukikate
gooria

Sõidukikategooria kirjeldus Üldised piirnormid 1) uutele 
sõidukitüüpidele, ühik: detsibellid 
(A)

1. etapp alates 3
aasta 
möödumisest 
jõustumisest

2. etapp alates 
8 aasta 
möödumisest 
jõustumisest

M2 Sõiduki täismass > 3,5 tonni; nimivõimsus <
135 kW

75 74

Sõiduki täismass > 3.5 tonni; nimivõimsus > 
135 kW

76 75

M3 2) Nimivõimsus ≤ 135 kW 76 75

135 < nimivõimsus ≤ 250 kW 79 78
M3 2) Nimivõimsus > 250 kW 80 79

N2 Nimivõimsus ≤ 135 kW 78 76
Nimivõimsus > 135 kW 79 78

N3 Nimivõimsus ≤ 135 kW 79 78
135 < nimivõimsus ≤ 250 kW 81 80
Nimivõimsus > 250 kW 82 81
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* M1/N1 ja M2 < 3,5 t kategooria sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja kasutuselevõtul 
üleminekuperiood 2 aastat
1) Piirnorme suurendatakse +2dB võrra M3- ja N3-kategooria sõiduki puhul ning +1dB võrra 
muude sõidukite puhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 
esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele.
2) Piirnorme suurendatakse +2dB võrra M2 või M3 kategooria sõiduki puhul, kui sõiduk on 
varustatud ottomootoriga, mille mootori nimipöörlemiskiirus on üle 3.500 rpm 

Or. en

Selgitus

As the European Regulation on vehicle noise has a direct impact on the worldwide UN-ECE 
Regulation R51 it is important to consider limit values, vehicles classes and time lines which are 
compatible to the technologies in all markets that apply and want to apply to Regulation ECE R51. 
This will avoid a dis-harmonization of the markets and allow manufacturer an easy access to the 
global market. 

Muudatusettepanek 124
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukik
ategooria

Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 
registreerimisel, 
müümisel ja 
kasutuselevõtul

1. etapp alates
[2 aasta möödumisest 

avaldamisest]

2. etapp alates
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates
[7 aasta möödumisest 
avaldamisest]

Üldine
Maastiku
sõiduk*

Üldine
Maastiku
sõiduk*

Üldine
Maastiku
sõiduk*

M Reisijateveoks
kasutatavad 
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sõidukid
M1 Istmete arv ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv ≤ 9;
massivõimsuse 
indeks >150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; 
mass ≤ 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass ≤ 
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass ≤ 
5 tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass < 
5 tonni;
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni;
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass ≤ 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass ≤ 
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni; 74 75 72 73 72 73
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mootori 
nimivõimsus < 
75 kW

N2

3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni;
75 ≤ mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni;
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 ≤ mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa 
punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele. 

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad piirnormid vaid 
juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

Muudatusettepanek 

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõiduki
kategoo

ria

Sõidukikatego
oria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüüp
idele 

tüübikinnit
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use 
taotlemisel

*****

1. etapp alates
[2 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]****
****

2. etapp alates
[6 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]****
****

3. etapp alates
[10 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

4. etapp 
alates [14 
aasta 
möödumis
est 
avaldamise
st]******

Üldine
Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*
Üldine ***

Reisijate- ja 
kaubaveoks
kasutatavad 
sõidukid****
**

M1

Istmete arv <
9; 
massivõimsus
e indeks <
120 kW/t

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

M1

Istmete arv ≤ 
9; 120 kW/t <
massivõimsus
e indeks <
160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

Istmete arv ≤ 
9;
massivõimsus
e indeks > 
160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

Istmete arv > 
9; mass < 2,5 
tonni; 
mootori 
nimivõimsus 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2
Istmete arv > 
9; mass < 72 73 70 71 70 71 69



AM\905004ET.doc 29/62 PE491.113v02-00

ET

2,5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus 
> 75 kW

M2

Istmete arv > 
9; 2,5 tonni < 
mass ≤ 
3,5 tonni

74 75 72 73 71 72 70

M2

Istmete arv > 
9; mass > 
3,5 tonni

76 77 73 74 72 73 71

N1
Mass ≤ 
2,5 tonni 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tonni < 
mass ≤ 
3,5 tonni

73 74 73 74 72 73 69

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 
taotlemisel****

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüü
pidele 

tüübikinnit
use 

taotlemisel
*****

1. etapp alates
[3 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates
[8 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates
[12 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

4. etapp 
alates [16 

aasta 
möödumis

est 
avaldamise
st]******

Üldine
Maasti
kusõid

uk*
Üldine

Maasti
kusõid

uk*
Üldine

Maasti
kusõid

uk*
Üldine ***

M3

Istmete arv > 
9; mass > 
5 tonni;
mootori 
nimivõimsus 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3 Istmete arv > 76 77 74 75 73 74 72
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9; mass > 
5 tonni;
100 kW < 
mootori 
nimivõimsus 
< 180 kW

M3

Istmete arv > 
9; mass > 
5 tonni;
180 < mootori 
nimivõimsus 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

Istmete arv > 
9; mass > 
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tonni < 
mass ≤ 
12 tonni;
mootori 
nimivõimsus 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tonni < 
mass ≤ 
12 tonni;
75 ≤ mootori 
nimivõimsus 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tonni < 
mass ≤ 
12 tonni;
150 < mootori 
nimivõimsus

78 79 77 78 77 78 74

N3

Mass > 
12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3 Mass > 79 80 78 79 77 78 75
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12 tonni; 
100 ≤ mootori 
nimivõimsus 
< 150 kW

N3

mass > 
12 tonni; 150 
< mootori 
nimivõimsus 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

Mass > 
12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ 
II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele. 

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad 
piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

*** Maastikusõidukite puhul suurendatakse üldiseid piirnorme +1 dB (A) võrra.
**** Üleminekuperiood uute sõidukite esmasel registreerimisel: 2 aastat pärast kohaldatava 

etapi jõustumist.
***** Üleminekuperiood uute sõidukite esmasel registreerimisel: 3 aastat pärast kohaldatava 

etapi jõustumist.
****** Komisjon viib pärast 3. etapi kehtestamist läbi põhjaliku uuringu 4. etapi kinnitamiseks 

seoses kavandatud müra piirnormide tehnilise teostatavusega. Positiivse hinnangu 
korral kohaldatakse 4. etappi neli aastat pärast komisjoni uuringu avaldamist.

******* M1 Eriotstarbelised sõidukid:
Ratastooliga juurdepääsetavate sõidukite (nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ 
II lisa lõikes 5.5) ja soomussõidukite (nagu on määratletud direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
lõikes 5.2) puhul on lubatud muuta väljalaskesüsteemi torustikku ilma täiendavate 
katseteta tingimusel, et originaal-heitekontrolliseadmed, sh tahkete osakeste filtrid (kui 
need on olemas) jäetakse alles. Kui on vaja uut katset, siis lubatakse nende puhul 
täiendavat 2db(A) üle kohaldatava piirnormi.

******** Väikeseeriate sõidukite puhul vastavalt direktiivi 2007/46/EÜ XII lisa A osa lõikele 1 
lükatakse 1. ja 2 etapi kohaldamist edasi kahe aasta võrra.

Or. fr

Selgitus

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 
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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.

Muudatusettepanek 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukik
ategooria

Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 
registreerimisel, 
müümisel ja 
kasutuselevõtul

1. etapp alates
[2 aasta möödumisest 

avaldamisest]

2. etapp alates
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates
[7 aasta möödumisest 
avaldamisest]

Üldine
Maastiku
sõiduk*

Üldine
Maastiku
sõiduk*

Üldine
Maastiku
sõiduk*

M
Reisijateveoks
kasutatavad 
sõidukid

M1 Istmete arv ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv ≤ 9;
massivõimsuse 
indeks >150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; 
mass ≤ 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass ≤ 
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72
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M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass ≤ 
5 tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass < 
5 tonni;
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni;
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass ≤ 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass ≤ 
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni;
75 ≤ mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonni < mass ≤ 
12 tonni;
mootori 

77 79 75 77 75 77
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nimivõimsus >
150 kW

N3

Mass > 12 tonni; 
75 ≤ mootori 
nimivõimsus < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele. 

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad piirnormid 
vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.:

Sõidukik
ategooria Sõidukikategooria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid 
uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 
taotlemisel

Piirnormid 
uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 
taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 
registreerimisel, 
müümisel ja 
kasutuselevõtul

1. etapp alates
[1 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates
[6 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates
[8 aasta möödumisest 
avaldamisest]

Üldine
Maas
tikus
õiduk

Üldine
Maas
tikus
õiduk

Üldine Maastikusõid
uk

M Reisijateveoks kasutatavad 
sõidukid

Muudatusettepanek 

III lisa
Piirnormid
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M1 istmete arv ≤ 9; ≤ 125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
istmete arv ≤ 9; 125kW/t < 
massivõimsuse indeks ≤ 
150kW/t

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1
istmete arv ≤ 9;
massivõimsuse indeks > 
150kW/t

75 74 74

M1

istmete arv ≤ 4 koos juhiga; 
massivõimsuse indeks > 
200kw/t; juhiistme R-punkt< 
450 mm maapinnast 

77 / 76 / 76 /

M2 istmete arv > 9; mass ≤ 2.5
tonni 72 72 70 70 70 70

M2 istmete arv > 9; 2.5 tonni < 
mass ≤ 3,5 tons 74 75 72 73 72 73

M2
istmete arv > 9; 3,5 tonni < 
mass ≤ 5; massivõimsuse 
indeks < 150kW

76 77 75 76 75 76

M2
istmete arv > 9; 3,5 tons < 
mass ≤ 5 tons; nimivõimsus ≥ 
150kW

77 78 76 77 76 77

M3 istmete arv > 9; mass > 5 
tonni; nimivõimsus ≤ 180 kW 76 77 75 76 75 76

M3
istmete arv > 9; mass > 5
tonni; 180 kW < nimivõimsus 
≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3 istmete arv > 9; mass > 5 
tonni; nimivõimsus > 250 kW 80 81 79 80 79 80

N Kaubaveoks kasutatavad 
sõidukid

N1 mass ≤ 2.5 tonni 72 74 70 72 70 72

N1 2.5 tonni < mass ≤ 3,5 tonni 74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonni < mass ≤ 12 tonni;
nimivõimsus < 150 kW 77 78 76 77 76 77
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N2 3,5 tonni < mass ≤ 12 tonni;
nimivõimsus ≥150kW 78 79 77 78 77 78

N3 mass > 12 tonni;
nimivõimsus ≤180kW 79 80 78 79 78 79

N3 mass > 12 tonni;
180 < nimivõimsus ≤250kW 81 82 80 81 80 81

N3 mass > 12 tonni;
nimivõimsus >250 kW 82 83 81 82 81 82

Or. enSelgitus

Komisjoni kategooriad põhinevad peamiselt dokumendil 70/157/EEG aastast 1970. See ei võta 
arvesse sõidukituru arengut viimastel kümnenditel ning ei ole tulevikus kohaldatav. Uus parem 
kategoriseerimine peab võtma arvesse tarbijate nõudmisi suurema arvu erinevate toodete järele. 
Komisjoni väljapakutud ettevalmistusaeg on liiga lühike ning viib mitmetes tootmises olevate 
sõidukitüüpide tootmise enneaegse katkestamiseni. 1. etapis peavad sõidukitootjad muutma 23–89% 
oma sõidukitest ja 2. etapis 75–100% ülejäänud toodetest. See tekitab ettearvamatuid kadusid. 
Käesoleva muudatusettepanekuga esitatakse esimene samm, mis mõjutab juba umbes 0–30% 
sõidukitest, millele järgneb teine samm, mis mõjuta ülejäänud 20–40% sõltuvalt kavandatavatest 
allkategooriatest. See on tehniliselt teostatav ja taskukohane.

Sõidukite jaoks kavandatavad piirnormid põhinevad katsetingimustel 2 m/s2, mis on sama kui 
järelevalveperioodil. Komisjon muutis oma ettepanekus katsetingimuseks 3 m/s2. Parlamenti 
julgustatakse naasma algsete katsetingimuste juurde.. Vastasel juhul suurendatakse ülaltoodud 
tabelis esitatud piirnorme 1 dB(A) võrra.

Rasketele kommertsveokitele kavandatavad piirväärtused on 1. etapis 82 dB(A), 81 dB(A) ja 80 
dB(A), mõjutades juba 17-28% kõigist sõidukitest, mis põhineb ACEA uurimusel, kus analüüsiti 159 
andmefaili, mida korrigeeriti vastavalt tavaliste rehvide kasutusele. Komisjoni pakutud madalamad 
piirväärtused põhinevad Venoliva uurimusel, kus analüüsiti vaid 100 andmefaili, kuigi oli teada, et 
tootjad saatsid vähemalt 159 andmefaili. ACEA protesteeris selle vastu juba 2010. aastal. Lõplik 
Venoliva uurimus aastast 2011 teatas, et andmebaasis oli 179 andmefaili, kuid analüüsi jaoks 
kasutatid vaid 100 andmefaili.

Muudatusettepanek 126
Holger Krahmer

*** M1-kategooria sõidukite puhul vaid siis, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa 
punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele ning tal on lisaks vee läbimise 
võime, mis ületab 500 mm ja mäkketõusuvõime 35°.

Märkus Piiranguid on N3 puhul lubatud vaid siis, kui katseks kasutatakse tavalisi rehve.
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek 

III lisa 
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukikat
egooria

Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid ühik: dB(A) [detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 

registreerimisel, 
müümisel ja 

kasutuselevõtul
1. etapp alates [2 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates [5 aasta 
möödumisest avaldamisest]

3. etapp alates [7 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

Üldine
Maastikusõi

duk*
Üldine

Maastikusõi
duk*

Üldine

Maas
tikus
õiduk

*

M Reisijateveoks 
kasutatavad sõidukid

M1 Istmete arv < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv < 9;
massivõimsuse indeks 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; mass <
2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2
Istmete arv > 9; 2 tonni 
< mass < 3,5 tonni 73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni;
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni;
mootori nimivõimsus 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Istmete arv > 9; mass > 
5 tonni;
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; mass > 
5 tonni;
mootori nimivõimsus 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Kaubaveoks 
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kasutatavad sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass <
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonni < mass < 12 
tonni;
mootori nimivõimsus <
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonni < mass < 12 
tonni;
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonni < mass < 12 
tonni;
mootori nimivõimsus 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni;
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni;
mootori nimivõimsus > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele 
määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud 
suuremad piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

Muudatusettepanek 

 III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud ja järgmise täisarvuni ümardatud müratase ei tohi ületada 
järgmisi piirnorme.

Üldised piirnormid 1) uutele sõidukitüüpidele, ühik: detsibellid (A)
Sõid
ukik
ateg
oori
a

Sõidukikategooria kirjeldus 1. etapp alates 2 aasta 
möödumisest 
jõustumisest

2. etapp alates 6 aasta 
möödumisest 
jõustumisest *

3***. etapp alates 10 
aasta möödumisest 
jõustumisest **

Massivõimsuse indeks (PMR) <
120 kW/t

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/t 72 71 69

PMR > 150 kW/t 74 73 72
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Sõiduki täismass < 2,5 t; nimivõimsus 
< 75 kW/t

71 70 69

M2
Sõiduki täismass < 2,5 t; nimivõimsus 
> 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < sõiduki täismass < 3,5 t; 74 73 71
N1 Sõiduki täismass <2,5 t 72 71 69

2,5 t < sõiduki täismass < 3,5 t; 74 73 70
* M1/N1 ja M2 < 3,5 t kategooria sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja 

kasutuselevõtul üleminekuperiood 2 aastat.

** Kõigi kategooriate sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja kasutuselevõtul 
üleminekuperiood 3 aastat.

*** Vahetult pärast eelmise etapi lõppu viib komisjon läbi uurimuse kõnealuse etapi 
teostatavuse hindamiseks. Positiivse hinnangu korral rakendatakse seda etappi 
nelja aasta jooksul alates vastava uuringu avaldamisest.

1) Piirnorme suurendatakse +2dB võrra M3- ja N3-kategooria sõiduki puhul ning 
+1dB võrra muude sõidukite puhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ 
II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele. 

2) Piirnorme suurendatakse +1dB võrra M1-kategooria sõiduki puhul, kui sõiduk on 
varustatud C1D või C1E kategooria rehvidega vastavalt määruse (EÜ) nr 661/2009
II lisa A osas esitatud määratlusele. 661/2009. 

Or. de

Selgitus 

Selleks, et tagada kohane tasakaal vajaduse vahel säilitada tööstuse arengutsükleid ja õiguskindlus 
ja saavutada vajalik tervisekaitse, kohandati etappe. Iseäranis etapis 3 seatakse kaugeleulatuvad 
eesmärgid. Peale selle kohandati sõidukite kategooriaid uusimatele tehnilistele standarditele. 
Kõnealuste sõidukikategooriate kõnealune eristamine võimaldab seada realistlikumaid müra 
piirmäärasid. Ajavahemikud langevad kokku tavapäraste tootmistsüklitega ning on väikeste ja 
raskete tarbesõidukite puhul erinevad.

Muudatusettepanek 127

Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
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Piirnormid
II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukikategooria Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uute sõidukite 
registreerimisel, müümisel 

ja kasutuselevõtul
1. etapp alates 

[2 aasta möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates 
[7 aasta möödumisest 

avaldamisest]
Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk*

M
Reisijateveoks 
kasutatavad 
sõidukid

M1 Istmete arv < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv < 9; 
massivõimsuse 
indeks > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; 
mass < 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass < 
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass < 
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass < 
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass <
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
mootori 

74 75 72 73 72 73
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nimivõimsus < 75 
kW

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele 
määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad 
piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

_________

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

III lisa
Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidu
kikate
gooria

Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüüpid
ele 

tüübikinnituse 
taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 

registreerimisel, 
müümisel ja 

kasutuselevõtul

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüüpidel
e tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid 
uute sõidukite 
registreerimis
el, müümisel 

ja 
kasutuselevõt

ul

1. etapp alates 
[1 aasta möödumisest 

avaldamisest]

2. etapp alates 
[2 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates 
[4 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

4. etapp alates 
[6 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

5. etapp alates 
[8 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

Üldine Üldine Üldine Üldine Üldine

M Reisijateveoks 
kasutatavad sõidukid
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M1**

Istmete arv < 9
massivõimsuse indeks <
150 kW/t

70 68 68 66 66

M1**

Istmete arv < 9
massivõimsuse indeks > 
150 kW/t

71 69 69 67 67

M2

Istmete arv > 9
Maksimaalne mass < 2,5 
tonni

72 70 70 68 68

M2

Istmete arv > 9
2,5 tonni < maksimaalne 
mass < 3,5 tonni

73 71 71 69 69

M2

Istmete arv > 9
3,5 tonni < maksimaalne 
mass < 5 tonni 

74 72 72 70 70

M3

Istmete arv > 9
Maksimaalne mass > 5 
tonni
mootori nimivõimsus 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

Istmete arv > 9
Maksimaalne mass > 5 
tonni
mootori nimivõimsus > 
250 kW

77 75 75 73 73

N Kaubaveoks 
kasutatavad sõidukid

N1**
Maksimaalne mass < 2,5 
tonni 71 69 69 67 67

N1**
2,5 tonni < maksimaalne 
mass < 3,5 tonni 72 70 70 68 68

N2

3,5 tonni < maksimaalne 
mass < 12 tonni 
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tonni < mass < 12 
tonni; 
mootori nimivõimsus > 
150 kW

77 75 75 73 73

N3

Maksimaalne mass > 12 
tonni
mootori nimivõimsus 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

Maksimaalne mass > 12 
tonni 
mootori nimivõimsus > 
250 kW

78 76 76 74 74

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele 
määratlusele.

** M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud 
suuremad piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.
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*** Kõikide N3-kategooria sõidukite piirnorme on vähendatud 1dB (A) võrra, et 
võtta arvesse rehvide katsetamise muudetud juhiseid katsemeetodis B 

**** Kõik maastikusõidukitele ette nähtud piirnormid on 1dB (A) võrra madalamad

Or. en

Muudatusettepanek 128
Toine Manders, Satu Hassi

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa

Sõidukikategooria Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uute sõidukite 
registreerimisel, müümisel 

ja kasutuselevõtul
1. etapp alates 

[2 aasta möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates 
[7 aasta möödumisest 

avaldamisest]
Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk*

M
Reisijateveoks 
kasutatavad 
sõidukid

M1 Istmete arv < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

Istmete arv < 9; 
massivõimsuse 
indeks > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; 
mass < 2 tonni 72 72 70 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass <
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori 

76 78 74 76 74 76
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nimivõimsus > 150 
kW

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonni < mass <
3,5 tonni 72 73 70 71 70 71

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tonni < mass < 
12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Suurendatud piirnormid kehtivad vaid siis, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa 
A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukite ette nähtud suuremad piirnormid 
vaid siis, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

Sõiduk Sõidukikategooria Piirnormid

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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ikatego
oria

kirjeldus ühik: dB(A)
[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel
1. etapp alates 

[2 aasta möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

M
Reisijateveoks 
kasutatavad sõidukid

M1 Istmete arv < 9 68 67

M1

Istmete arv < 9; 
massivõimsuse indeks 
> 150 kW/t

71 69

M2
Istmete arv > 9; mass <
3,5 tonni 73 71

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

74 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

76 74

M3

Istmete arv > 9; mass 
> 5 tonni; 
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

75 73

M3

Istmete arv > 9; mass 
> 5 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

77 75

N
Kaubaveoks 
kasutatavad sõidukid

N1 Mass < 2,5 tonni 68 67
N1 2,5 tonni < mass < 70 68
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3,5 tonni

N2

3,5 tonni < mass < 12 
tonni; 
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

75 73

N2

3.5 tonni < mass < 12 
tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

77 75

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori nimivõimsus 
< 150 kW

77 75

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori nimivõimsus >
150 kW

79 77

* Kõigi sõidukite puhul suurendatakse piirnorme 1 dB(A) võrra, kui 
sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud 
maastikusõidukite asjakohasele määratlusele.

** Kõigi kategooriate sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja 
kasutuselevõtul üleminekuperiood 3 aastat.

Or. en

Selgitus

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the “polluter pays 
principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 
2012, this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with 
and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. 
Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the 
Commission. Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the 
technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
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proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as 
from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by 
more silent steering tyres).

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development 
cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have 
been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle 
categories enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical 
production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles. 

Muudatusettepanek 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa

Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.

Sõidukikategooria
Sõidukikategooria 

kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 

tüübikinnituse taotlemisel
1. etapp alates 

[2 aasta möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]
Üldine Maastikusõiduk* Üldine Maastikusõiduk*

M
Reisijateveoks 
kasutatavad 
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sõidukid
M1 Istmete arv < 9 70 71** 68 69** 68 

M1

Istmete arv < 9; 
massivõimsuse 
indeks > 150 kW/t

71 71 69 69 69

M2
Istmete arv > 9; 
mass < 2 tonni 72 72 70 70 70

M2

Istmete arv > 9; 
2 tonni < mass <
3,5 tonni

73 74 71 72 71

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

74 75 72 73 72

M2

Istmete arv > 9; 
3,5 tonni < mass <
5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

76 78 74 76 74

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74 73

M3

Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77 75

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69

N1
2 tonni < mass <
3,5 tonni 72 73 70 71 70

N2
3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 74 75 72 73 72
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mootori 
nimivõimsus < 75 
kW

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

75 76 73 74

N2

3.5 tonni < mass 
< 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

77 79 75 77

N3

Mass > 12 tonni; 
75 < mootori 
nimivõimsus < 150 
kW

77 78 75 76

N3

Mass > 12 tonni; 
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

80 82 78 80

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 
2007/46/EÜ II lisa A osa punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele 
määratlusele.

** M1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad 
piirnormid vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

III lisa

Piirnormid

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase ei tohi ületada järgmisi piirnorme.
Sõiduk
ikatego

oria
Sõidukikategooria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 

registreerimisel, 
müümisel ja 

kasutuselevõtul

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel
1. etapp alates 

[1 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[3 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates 
[5 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

4. etapp alates 
[8 aasta 

möödu
avaldamisest]

Üldine
Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*

Üldin
e

Maastik
usõiduk

*

Üldin
e

M Reisijateveoks kasutatavad 
sõidukid

M1
Istmete arv < 9
massivõimsuse indeks < 150 kW/t 70 71** 68 69** 68 69** 66

M1
Istmete arv < 9
massivõimsuse indeks > 150 kW/t 71 71** 69 69** 69 69** 67

M2
Istmete arv > 9
Maksimaalne mass < 2,5 tonni 72 72 70 71 70 71 68

M2

Istmete arv > 9
2.5 tonni < maksimaalne mass < 
3,5 tonni

73 74 71 72 71 72 69

M2

Istmete arv > 9
3.5 tonni < maksimaalne mass < 5 
tonni 

74 75 72 73 72 73 70

M3

Istmete arv > 9
Maksimaalne mass > 5 tonni
mootori nimivõimsus < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71

M3

Istmete arv > 9
Maksimaalne mass > 5 tonni
mootori nimivõimsus > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73
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Sõiduk
ikatego

oria
Sõidukikategooria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uute 
sõidukite 

registreerimisel, 
müümisel ja 

kasutuselevõtul

Piirnormid 

sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

1. etapp alates 
[1 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates 
[3 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates 
[5 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

4.

möödumisest 
avaldamisest]

Üldine
Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*

Üldin
e

Maastik
usõiduk

*

Üldin
e

N Kaubaveoks kasutatavad 
sõidukid

N1 Maksimaalne mass < 2.5 tonni 71 72** 69 70** 69 70** 67

N1
2.5 tonni < maksimaalne mass 
< 3,5 tonni 72 73** 70 71** 70 71** 68

N2

3.5 tonni < maksimaalne mass 
< 12 tonni 
mootori nimivõimsus < 150 kW

75 76 73 74 73 74 71

N2
3.5 tonni < mass < 12 tonni; 
mootori nimivõimsus > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73

N3
Maksimaalne mass > 12 tonni
mootori nimivõimsus < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73

N3***
Maksimaalne mass > 12 tonni 
mootori nimivõimsus > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75

* Suuremad piirnormid kehtivad vaid juhul, kui sõiduk vastab ELi direktiivi 2007/46/EÜ II lisa A
punktis 4 esitatud maastikusõidukite asjakohasele määratlusele.

** M1- ja N1-kategooria sõidukite puhul kehtivad maastikusõidukitele ette nähtud suuremad piirnormid 
vaid juhul, kui maksimaalne lubatud mass on > 2 tonni.

*** Kõikide N3-kategooria sõidukite piirnorme on vähendatud 1dB (A) võrra, et võtta arvesse rehvide 
katsetamise muudetud juhiseid katsemeetodis B

Or. en
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Muudatusettepanek 130
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa, märkus tabeli juures (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII lisa kohaselt mõõdetud müratase ei 
ületa 90 dB(A) mis tahes sõidutingimustes 
maksimumkiirusel alla 130 km/h.

Or. de

Selgitus 

Määrus peab tagama sõidukite põhjustatud äärmusliku mürataseme välistamise.

Muudatusettepanek 131

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – tabelialune osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja ei ületa 90 dB(A) mis tahes 
sõidutingimustes maksimumkiirusel alla 
130 km/h vastavalt VIII lisale.

Or. en

Selgitus

On asjakohane, et määrus tagab äärmusliku mürataseme väljajätmise täieliku või osalise gaasi 
vajutamise tingimustes. Sätted peaksid võimaldama kohest liikluses jõustamist asjaomaste asutuste 
poolt.

Muudatusettepanek 132

Sabine Wils
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Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – punkt 1 – tabelialune osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja ei ületa 87 dB(A) mis tahes 
sõidutingimustes maksimumkiirusel alla 
130 km/h vastavalt VIII lisale.

Or. en

Selgitus

It is appropriate that the Regulation ensures extreme noise emissions under wide open or partial 
throttle conditions are precluded. Provisions should allow for straightforward enforcement in 
traffic by relevant authorities.

Muudatusettepanek 133
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa– punkt 3.2.2. – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale punktides 1–3.2.2 sätestatud nõuete 
tuleb täita järgmised nõuded:

Peale punktides 1–3.2.1.4 sätestatud nõuete 
antakse järgmised soovitused, mida tuleb 
uutel katseradadel käsitleda nõuetena:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sätestab muudatuse katsekoha ehitamise nõuetes. See, mis on praegu soovitus, 
muutub kohustuslikuks. Selle muudatuse tegemisel tuleb kõik Euroopas praegu kasutatavad 
katserajad uuesti sertifitseerida, nagu oleksid need alles ehitatud. 

Muudatusettepanek 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 3.2.2. – lõige 2 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale punktides 1–3.2.2 sätestatud nõuete 
tuleb täita järgmised nõuded:

Peale punktides 1–3.2.1.4 sätestatud nõuete 
antakse järgmised soovitused:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek sätestab muudatuse katsekoha ehitamise nõuetes. See, mis on praegu tee-
ehitajate jaoks katseraja ehitamise soovituslik juhend, muutub kohustuslikuks. Kõnealune muudatus 
tehti tehniliste konsultatsioonideta ja komisjon ei ole esitanud selgitust muudatuse tausta kohta.
Selle muudatuse tegemisel tuleb tegelikult kõik Euroopas kasutatavad katserajad uuesti 
sertifitseerida, nagu oleksid need alles ehitatud. Keegi ei tea, milline on nõuete muutmise mõju ja 
see võib tingida paljude katseradade ümberehitamise. Nagu juba öeldud, on kättesaadav uus ISO 
standard, mis tegeliku katseraja määratluse arvatavasti paari aasta jooksul asendab, soovitav on 
jääda kehtivate nõuete juurde.

Muudatusettepanek 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 3.2.2. – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peale punktides 1–3.2.2 sätestatud nõuete 
tuleb täita järgmised nõuded:

Peale punktides 1–3.2.2 sätestatud nõuete 
tuleb täita järgmised ISO 10844:2011 
nõuded või viidata 5-aastase 
üleminekuperioodi jooksul standardile 
ISO 10844:1994:

Or. en

Selgitus

Kõnealune nõue peaks olema kooskõlas nii käesoleva määruse VII lisa lõikega 1 kui ka ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni tehtud tööga. Käesoleva lõike punktides a–g sätestatud nõuded on 
võetud ISO standardist 10844:2011. Seda standardit ei ole siiski veel ühessegi ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirja lisatud. Seetõttu on 5-aastase üleminekuperioodi jooksul vaja viidata 
ka ISO standardi 10844:1994 eelmisele versioonile, et anda ÜRO Euroopa Majanduskomisjonile 
võimalus oma eeskirjade muutmiseks ja katseasutustele võimalus kõnealuse standardi 2011. aasta 
versioonis nõutud muudatuste kasutuselevõtuks.
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Muudatusettepanek 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa– punkt 2 – allmärkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1/ ISO10844:1994. 1/Viie esimese aasta jooksul pärast 
käesoleva määruse jõustumist võivad 
tootjad kasutada vastavalt standardile ISO 
10844:1994 või ISO 10844:2011 
sertifitseeritud katseradasid. Pärast 
nimetatud kuupäeva kasutavad tootjad 
ainult standardile ISO 10844:2011 
vastavaid katseradasid. 

Or. en

Selgitus

ISO10844:1994 ajakohastati 2011. aasta märtsis uueks ISO standardiks ISO10844:2011. Uut teksti 
ei ole siiski veel kõikidesse ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sõidukite ja rehvide katseasutusi 
käsitlevatesse eeskirjadesse lisatud. Sel põhjusel on oluline kehtestada kahe standardi vaheline 
üleminekuperiood, et anda tootjatele võimalus rada vajadusel ümber ehitada ja ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjonile võimalus lisada oma eeskirjadesse viide uuele standardile.

Muudatusettepanek 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa– punkt 4.3.

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3. Käesoleva standardi kohaselt tuleb 
tekstuuri sügavuse mõõtmised teha 
vähemalt kümnes kohas, mis asuvad 
ühtlaste vahemike järel katseriba 
rattajälgedes. Saadud keskmist väärtust 
võrreldakse määratud vähima 
tekstuurisügavusega. Vt protseduuri 
kirjelduse kohta standardit 
ISO 10844:1994.

4.3. Käesoleva standardi kohaselt tuleb 
tekstuuri sügavuse mõõtmised teha 
vähemalt kümnes kohas, mis asuvad 
ühtlaste vahemike järel katseriba 
rattajälgedes. Saadud keskmist väärtust 
võrreldakse määratud vähima 
tekstuurisügavusega. Vt protseduuri 
kirjelduse kohta standardit ISO10844: 
2011.
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Or. en

Selgitus

Määrus peaks olema kooskõlas praeguste ISO standarditega.

Muudatusettepanek 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 2.3.– rida 4 „Sõiduki kiirendus”

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki kiirendus aWOT_ASEP: aWOT ≤ 5,0 
m/s2

Sõiduki kiirendus aWOT_ASEP: aWOT ≤ 4,0 
m/s2

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sätestatud ASEP katses nõutav kiirendus ei ole tüüpiline linnatingimustes 
sõitmisele. Katse muutub seega üha keerukamaks ja raskemaks, et korrata pidevalt suurematel 
kiirendustel. ASEPi jaoks kasutatav andmekogum ei tulene meetodi B andmetest. Tegelikult ei ole 
meetod B ja ASEP seotud, seetõttu ei ole vaja meetodi B muudatust ASEPi katses korrata. Peale 
selle ei ole teostatud täielikku mõju hindamist, et võtta arvesse muutust 4,0 – 5, 0 m/s2.

Muudatusettepanek 139
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan 

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – lõige 2.4. – kolmas lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks, et ASEPi katse oleks esinduslik ja 
(tüübikinnitusasutuse jaoks) korratav, 
katsetatakse sõidukeid toodangu 
käigukasti kalibreeringut kasutades.

Or. en
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Selgitus

Toodangu käigukasti kalibreeringu kasutamine on vajalik järgmistel põhjustel: kuna käigukasti 
kasutatakse väljaspool selle nn normaalseid parameetreid, on kalibreering vajalik, et hoida valitud 
käike ASEPi katse ajal sees; seoses eespool nimetatuga ei ole eraldi kalibreering toodangu autode 
jaoks kättesaadav. Toodangu vastavus ei ole seetõttu saavutatav; mittelineaarne kiirendus: kõrget 
käiku sees hoides ja kasutades täisvõimsust madalatel pööretel võib põhjustada mootori pöörete 
arvu kiire tõusu. Kiire tõusu põhjustab pöördemomendi muunduri libisemine mootori madalatel 
pööretel.

Muudatusettepanek 140
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa– punkt 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mingis punktis ületab mõõdetud 
müratase piirnormi, tuleb samas punktis 
teha kaks lisamõõtmist, et kontrollida 
mõõtemääramatust. Sõiduk vastab endiselt 
mürataset käsitlevatele lisasätetele, kui 
kolme arvesse mineva mõõtmise keskmine 
väärtus selles punktis vastab sellele 
nõudele.

Kui mingis punktis ületab mõõdetud 
müratase piirnormi, tuleb samas punktis 
teha kaks lisamõõtmist, et kontrollida 
mõõtemääramatust. Sõiduk vastab endiselt 
mürataset käsitlevatele lisasätetele, kui 
kolme arvesse mineva mõõtmise keskmine 
väärtus selles punktis vastab sellele 
nõudele. Sõiduk ei tohi mis tahes 
sõidutingimustes ületada 90 dB(A).

Or. de

Selgitus 

Määrus peab tagama sõidukite põhjustatud äärmusliku mürataseme välistamise.

Muudatusettepanek 141
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa



PE491.113v02-00 58/62 AM\905004ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek

IX lisa

Elektri- ja hübriidauto kuuldavust tagavad meetmed

Käesolevas lisas käsitletakse elektri- ja hübriidelektrisõidukite helihoiatussüsteemi.

A Sõiduki helihoiatussüsteem

1. Mõiste

Sõiduki helihoiatussüsteem on heli tekitav seade, mille eesmärk on teavitada 
jalakäijaid ja vähem kaitstud liiklejaid.

2. Süsteemi toimimine

Kui sõidukile on paigaldatud helihoiatussüsteem, peab see vastama alljärgnevalt 
nimetatud nõuetele.

3. Toimimise tingimused

a) Heli tekitamise meetod

Helihoiatussüsteem peab automaatselt tekitama heli sõiduki miinimumkiirustel 
alates sõitma hakkamisest kuni kiiruseni umbes 20 km/h ning tagurdamise ajal, 
kui see on selle sõidukikategooria puhul asjakohane. Kui sõidukil on 
sisepõlemismootor, mis töötab eelnimetatud kiirusevahemikus, ei pea 
helihoiatussüsteem heli tekitama.
Sõidukite puhul, millel on olemas tagurdamisest hoiatav seade, ei pea 
helihoiatussüsteem tagurdamisel heli tekitama.

b) Pausilüliti

Helihoiatussüsteemil võib olla lüliti, millega süsteem ajutiselt peatada 
(pausilüliti).
Kui helihoiatussüsteemile lisatakse pausilüliti, peab sõiduk olema varustatud ka 
seadmega, mis võimaldab juhil juhiistmelt näha, et sõiduki lähenemisest teavitav 
seade on pausirežiimil.
Pärast pausilülitiga peatamist peab helihoiatussüsteemi olema võimalik taas 
käivitada.
Kui pausilüliti on sõidukile paigaldatud, peab see asuma kohas, kus juhil on seda 
kerge leida ja käsitseda.

c) Heli nõrgenemine

Helihoiatussüsteemi heli tugevust võib sõiduki liikumise ajal vähendada.

4. Heli tüüp ja tugevus

a) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peaks olema pidev heli, mis teavitab jalakäijaid 
ja vähem kaitstud liiklejaid liikuvast sõidukist.
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Kasutada ei tohi aga alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:
i) sireen, pasun, kellamäng, kellahelin ja alarmsõidukite helid;
ii) alarmihelid, nt tulekahju-, varga-, suitsualarm;
iii) vahelduv heli.

Vältida tuleb alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:
iv) meloodilised helid, loomade ja putukate tekitatavad helid;
v) helid, mis tekitavad segadust sõiduki ja/või selle tegevuse 

kindlaksmääramisel (nt kiirendamine, aeglustamine).

b) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peab andma arusaadavalt märku sõiduki 
tegevusest, nt helihoiatus tugevuse või muude omaduste automaatse 
muutumisega vastavalt sõiduki kiirusele.

c) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli ei tohi ületada ligikaudset mürataset, mida 
samade tingimuste korral tekitab samasse kategooriasse kuuluv sarnane sõiduk, 
millel on sisepõlemismootor.
Keskkonnaga seotud kaalutlused:
Helihoiatussüsteemi arendamisel tuleb arvesse võtta ümbritseva keskkonna üldist 
mürataset.

Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. de

Selgitus 
Miinimumnõuete jaoks on esmalt vaja mõju hindamist ja täiendavate teadmiste kogumist, enne kui 
eeskirjad vastu võetakse. Need peavad seejärel olema kohustuslikud ja mitte vabatahtlikud. Peale 
selle puudutavad need liiklusohutust ja on seega keskkonnaseadusandluses valel kohal.

Muudatusettepanek 142
Karl-Heinz Florenz

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 4
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Muudatusettepanek

Komisjoni ettepanek 
IX lisa

4. Heli tüüp ja tugevus
a) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peaks olema pidev heli, mis teavitab jalakäijaid ja 

vähem kaitstud liiklejaid liikuvast sõidukist.
Kasutada ei tohi aga alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:

i) sireen, pasun, kellamäng, kellahelin ja alarmsõidukite helid;
ii) alarmihelid, nt tulekahju-, varga-, suitsualarm;
iii) vahelduv heli.

Vältida tuleb alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:
iv) meloodilised helid, loomade ja putukate tekitatavad helid;
v) helid, mis tekitavad segadust sõiduki ja/või selle tegevuse 

kindlaksmääramisel (nt kiirendamine, aeglustamine).
b) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peab andma arusaadavalt märku sõiduki tegevusest, 

nt helihoiatus tugevuse või muude omaduste automaatse muutumisega vastavalt 
sõiduki kiirusele.

c) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli ei tohi ületada ligikaudset mürataset, mida samade 
tingimuste korral tekitab samasse kategooriasse kuuluv sarnane sõiduk, millel on 
sisepõlemismootor.
Keskkonnaga seotud kaalutlused
Helihoiatussüsteemi arendamisel tuleb arvesse võtta ümbritseva keskkonna üldist 
mürataset.
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Or. de

Muudatusettepanek 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête 

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – punkt 5.2.1.1. 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2.1.1 Summutisüsteemi ja 
varusummutisüsteemi mürakatse tuleb teha 
samade tavaliste rehvidega (nagu 
määratletud ÜRO Euroopa
Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 (ELT 
L 231, 29.8.2008, lk 19) punktis 2.8). 
Katsetes ei ole lubatud kasutada 
erikasutusrehve ega talverehve, mis on 

5.2.1.1 Summutisüsteemi ja 
varusummutisüsteemi mürakatse tuleb teha 
tavaliste rehvidega (nagu määratletud ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 
nr 117 punktis 2.8). Katsetes ei ole lubatud 
kasutada veorattarehve, erikasutusrehve 
ega talverehve, mis on määratletud ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja 

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

4. Heli tüüp ja tugevus
a) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peaks olema pidev heli, mis teavitab jalakäijaid ja 

vähem kaitstud liiklejaid liikuvast sõidukist.
Kasutada ei tohi aga alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:

i) sireen, pasun, kellamäng, kellahelin ja alarmsõidukite helid;
ii) alarmihelid, nt tulekahju-, varga-, suitsualarm;
iii) vahelduv heli.

Vältida tuleb alljärgnevaid ja sarnast tüüpi helisid:
iv) meloodilised helid, loomade ja putukate tekitatavad helid;
v) helid, mis tekitavad segadust sõiduki ja/või selle tegevuse 

kindlaksmääramisel (nt kiirendamine, aeglustamine).
b) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peab andma arusaadavalt märku sõiduki tegevusest 

ja sõidusuunast, nt helihoiatus tugevuse või muude omaduste automaatse 
muutumisega vastavalt sõiduki kiirusele.

c) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli ei tohi ületada ligikaudset mürataset, mida samade 
tingimuste korral tekitab samasse kategooriasse kuuluv sarnane sõiduk, millel on 
sisepõlemismootor.
Keskkonnaga seotud kaalutlused
Helihoiatussüsteemi arendamisel tuleb arvesse võtta ümbritseva keskkonna üldist 
mürataset.
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määratletud ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 
punktides 2.9 ja 2.10. Need rehvid võivad 
tõsta sõiduki mürataset või avaldada müra 
vähendamise toimimise võrdlemisel 
varjavat mõju. Rehvid ei pea olema uued, 
kuid nad peavad vastama õigusaktides 
sätestatud nõuetele, mis puudutavad 
nende kasutamist liikluses.

nr 117 punktides 2.10, 2. 11 ja 2. 12.

Or. en

Selgitus

Käesoleva määruse II lisa lõike 3 punktis 3.2.2 tuleks välja jätta viide ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 vananenud versioonile. Peale selle tuleks teisele lõikele lisada 
veorattarehvid, et viia see kooskõlla käesoleva määruse II lisa lõike 3 punkti 3.2.2 allmärkusega 2.
Vastavalt tuleks ajakohastada ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja nr 117 lõigete numbrid, 
mis sisaldavad veorattarehvide, erikasutusrehvide ja talverehvide määratlusi. 


