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Tarkistus 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 5.2.2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.2.2. a) Liitteen III taulukossa esitettyjä 
raja-arvoja sovelletaan kohtuullisella 
toleranssilla mittauksen aikana.

Or. en

Perustelu

Kaikkien melua koskevien asetusten nykyisissä säännöksissä sallitaan tietyt tuotantoon liittyvät 
toleranssit. 

Tarkistus 96

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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – lisäys 2 a (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Lisäys 2 a) 
Ajoneuvo- ja testaustiedoista saatavat 
tyyppihyväksynnän arvot:
1. Eristävät osat
1.1 Ajoneuvon valmistajan määrittelemät 
äänieristysosat
2. 2. Liikkeessä olevan ajoneuvon 
melutaso:
Testitulos (Lurban): dB(A)
Testitulos (Lwot): dB(A)
Testitulos (Lcruise): dB(A)
kp – kerroin: 
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3. 3. Paikallaan olevan ajoneuvon 
melutaso:
Mikrofonin sijainti ja suunta (liitteen II 
lisäyksessä 1 olevan kuvan 2 mukaan)
Paikallaan olevan ajoneuvon testitulos: 
dB(A)

Or. en

Perustelu

EU-tyyppihyväksyntätodistuksen seuranta ja raportointi.

Tarkistus 97

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Akustisen mittauslaitteen 
vaatimustenmukaisuus varmistetaan 
tarkistamalla, että laitteella on voimassa 
oleva vaatimustenmukaisuustodistus.
Todistusten katsotaan olevan voimassa, jos 
standardien mukaisuus on todettu 
12 edeltävän kuukauden aikana 
äänenkalibrointilaitteiden osalta ja 
24 edeltävän kuukauden aikana 
instrumentointijärjestelmän osalta. Kaikki 
vaatimustenmukaisuustestit on tehtävä 
laboratoriossa, jolla on valtuudet suorittaa 
asiaa koskevien standardien mukaisia 
kalibrointeja.

Akustisen mittauslaitteen 
vaatimustenmukaisuus varmistetaan 
tarkistamalla, että laitteella on voimassa 
oleva vaatimustenmukaisuustodistus. 
Todistusten katsotaan olevan voimassa, jos 
standardien mukaisuus on todettu 
12 edeltävän kuukauden aikana 
äänenkalibrointilaitteiden osalta
instrumentointijärjestelmän osalta. Kaikki 
vaatimustenmukaisuustestit on tehtävä 
laboratoriossa, jolla on valtuudet suorittaa
asiaa koskevien standardien mukaisia 
kalibrointeja.

Or. en

Perustelu

On poikkeavaa, jos instrumentointijärjestelmät tarkastetaan vain kahden vuoden välein, mutta 
äänenkalibrointilaitteet vuosittain. Tämä poikkeavuus voi johtaa instrumentointijärjestelmien 
virheisiin, jotka aiheuttavat virheellisiä mittaustuloksia testeissä. Äänenkalibrointilaitteet ja 
instrumentointijärjestelmät olisi kalibroitava samanaikaisesti.
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Tarkistus 98

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Meteorologiset laitteet sijoitetaan 
testialueen viereen 1,2 ± 0,02 m:n 
korkeudelle. Mittaukset tehdään +5 °C –
+40 °C:n lämpötilassa.

Meteorologiset laitteet sijoitetaan 
testialueen viereen 1,2 ± 0,02 m:n 
korkeudelle. Mittaukset tehdään +5 °C –
+25 °C:n lämpötilassa.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvojen melupäästöt laskevat lämpötilan kohotessa. Arvojen alhaisempi vaihteluväli vähentää 
hyötyjä, joita ajoneuvojen valmistajat voivat saada alentamalla keinotekoisesti testituloksia. 

Tarkistus 99

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.1 kohta – 7 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Mittauksissa ei oteta huomioon 
äänihuippuja, jotka eivät näytä olevan 
yhteydessä ajoneuvon yleisen äänitason 
ominaisuuksiin.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kaikki äänihuiput olisi otettava huomioon mittauksissa. 

Tarkistus 100
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.1 kohta – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mittauksissa ei oteta huomioon 
äänihuippuja, jotka eivät näytä olevan 
yhteydessä ajoneuvon yleisen äänitason 
ominaisuuksiin.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Kaikki äänihuiput on otettava huomioon lukemassa.

Tarkistus 101

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Taustamelun (mukaan luettuna 
mahdollinen tuuli) on oltava vähintään 
10 dB alempi kuin ajoneuvon testissä 
tuottama A-painotettu äänenpainetaso. Jos 
taustamelun ja mitatun melun ero on 10–
15 dB(A), testitulokset lasketaan 
tekemällä melutason mittarin lukemiin 
tarvittavat korjaukset seuraavassa 
taulukossa esitetyllä tavalla:

Taustamelun (mukaan luettuna 
mahdollinen tuuli) on oltava vähintään 
15 dB alempi kuin ajoneuvon testissä 
tuottama A-painotettu äänenpainetaso.

1/Tämän asetuksen liitteen VII mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus vähentää testien joustovaraa ja valmistajien saamia etuja.
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Tarkistus 102

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.1 kohta – taulukko 

Komission teksti

Taustamelun ja mitatun 
melun ero dB(A) 10 11 12 13 14 15

Korjaus dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella on tarkoitus vähentää testien joustovaraa ja valmistajien saamia etuja. 

Tarkistus 103
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.1. Testattava ajoneuvo valitaan siten, 
että kaikki markkinoille saatettavat samaa 
tyyppiä edustavat ajoneuvot täyttävät 
tämän asetuksen vaatimukset.

3.2.1. Testattavan ajoneuvon on 
edustettava valmistajan määritelmän 
mukaisia markkinoille saatettavia 
ajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Kaikkien melua koskevien asetusten nykyisissä säännöksissä sallitaan tietyt tuotantoon liittyvät 
toleranssit. 
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Tarkistus 104
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.1. a) Testattavan ajoneuvon on 
edustettava valmistajan määritelmän 
mukaisia markkinoille saatettavia 
ajoneuvoja.

Or. en

Perustelu

Testattavan ajoneuvon valinta on tehtävä niin, että se on käytännöllistä. Ehdotetussa tekstissä 
vaaditaan valmistajia valitsemaan tyyppitestiin ajoneuvoperheen äänekkäin ajoneuvo, mikä hyvin 
usein ei käytännön syistä ole mahdollista. Valmistajat velvoitetaan 5 artiklan 1 kohdassa 
varmistamaan, että kaikki markkinoille saatettavat ajoneuvot täyttävät asetuksen vaatimukset.

Tarkistus 105

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.1 kohta – taulukko – rivi 4 – Ajoneuvoluokka N2, N3 – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

Lisäkuormitus, jonka avulla ajoneuvon 
testimassa saavutetaan, sijoitetaan taka-
akselin yläpuolelle. Lisäkuorma saa olla 
enintään 75 prosenttia taka-akselille 
sallitusta suurimmasta massasta. 
Testimassa on saavutettava ± 5 prosentin 
tarkkuudella.

Lisäkuormitus, jonka avulla ajoneuvon 
testimassa saavutetaan, sijoitetaan taka-
akselin yläpuolelle. Lisäkuorma saa olla 
enintään 75 prosenttia taka-akselille 
sallitusta suurimmasta massasta. 

Or. en
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Perustelu

Testimassan osalta ei pitäisi sallia mitään toleranssia.

Tarkistus 106
Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle 
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty urasyvyys.

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on edustettava kyseisen tyypin 
renkaita, joiden melutaso on korkein; ne 
yksilöi valmistaja ja ne kirjataan tämän 
asetuksen liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden 
on vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty urasyvyys.

Or. en

Tarkistus 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
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(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle 
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty 
urasyvyys.

(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle 
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava laissa määrätty urasyvyys.

Or. en

Tarkistus 108
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon 
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty 
urasyvyys.

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava akselille tarkoitettua 
tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon valmistaja 
ja ne kirjataan tämän asetuksen liitteen I 
lisäykseen 3. Renkaiden on vastattava 
jotakin niistä rengasko’oista, jotka 
kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään 80 prosenttia täydestä 
urasyvyydestä.
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Or. en

Perustelu

Uuden testausmenetelmän tarkoituksena on jäljitellä todellista kaupunkiliikennettä. Renkaiden 
urasyvyyden ja rengastyyppien olisi oltava samat, joita normaalisti käytetään liikenteessä. 
UNECEn suosituksen mukaan vähimmäisurasyvyyden olisi oltava 80 prosenttia täydestä 
urasyvyydestä. Testissä olisi otettava huomioon, että kuorma-autot käyttävät erityyppisiä renkaita 
etu- ja taka-akseleilla. Lisäksi tätä uutta asetusta koskeva pakollinen valvontamenettely vuosiksi 
2007–2010 perustui akseleille tarkoitettuihin renkaisiin.

Tarkistus 109

Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle
tarkoitettua tyyppiä; ne valitsee ajoneuvon
valmistaja ja ne kirjataan tämän asetuksen 
liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden on 
vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty urasyvyys.

3.2.2. Renkaiden vierintämelua koskevat 
vaatimukset täsmennetään 
moottoriajoneuvojen yleisestä 
turvallisuudesta annetussa asetuksessa 
(EY) N:o 661/2009. Testissä käytettävien 
renkaiden on oltava ajoneuvolle
tarkoitetun tyypin renkaita, joiden 
melutaso on korkein; ne määrittelee 
ajoneuvon valmistaja ja ne kirjataan tämän 
asetuksen liitteen I lisäykseen 3. Renkaiden 
on vastattava jotakin niistä rengasko’oista, 
jotka kuuluvat ajoneuvon 
alkuperäisvarustukseen. Renkaan on oltava 
kaupallisesti saatavilla samaan aikaan kuin 
ajoneuvon. 2/Renkaiden ilmanpaineen on 
noudatettava suositusta, jonka ajoneuvon 
valmistaja on esittänyt ajoneuvon 
testimassalle. Renkaiden urasyvyyden on 
oltava vähintään laissa määrätty urasyvyys.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti. Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki 
ajoneuvot ovat vaatimusten mukaisia, ja vähentämään valmistajien testistä saamia etuja.
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Tarkistus 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.2 kohta – alaviite 2/

Komission teksti Tarkistus

2/ Koska renkaiden osuus ajoneuvon 
kokonaismelupäästöistä on merkittävä, 
renkaiden/tien melupäästöjä koskevat 
voimassa olevat säädökset on otettava 
huomioon. Vetoakselin renkaat, 
talvirenkaat ja erikoiskäyttöön tarkoitetut 
renkaat on valmistajan pyynnöstä jätettävä 
tyyppihyväksyntämittausten ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuusmittausten 
ulkopuolelle UNECE-säännön nro 117 
mukaisesti (EUVL L 231, 29.8.2008, 
s. 19).

2/ Koska renkaiden osuus ajoneuvon 
kokonaismelupäästöistä on merkittävä, 
renkaiden/tien melupäästöjä koskevat 
voimassa olevat säädökset on otettava 
huomioon. Vetoakselin renkaat, 
talvirenkaat ja erikoiskäyttöön tarkoitetut 
renkaat on valmistajan pyynnöstä jätettävä 
tyyppihyväksyntämittausten ja tuotannon 
vaatimustenmukaisuusmittausten 
ulkopuolelle UNECE-säännön nro 117 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Viittaus viralliseen lehteen EUVL L 231, 29.8.2008, olisi poistettava, koska se on vanhentunut.

Tarkistus 111

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.4. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, testataan 
tavanomaiseen maantiekäyttöön 
tarkoitetulla vedolla.

3.2.4. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, olisi testattava 
kaikkien vetävien pyörien vedolla.

Or. en
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Perustelu

Ajoneuvot, joissa on useampia vetäviä pyöriä kuin kaksi, esimerkiksi neljä, olisi testattava 
nelivedolla. 

Tarkistus 112

Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.4 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.4. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, testataan 
tavanomaiseen maantiekäyttöön 
tarkoitetulla vedolla.

3.2.4. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, olisi testattava 
kaikkien vetävien pyörien vedolla.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvot, joissa on useampia vetäviä pyöriä kuin kaksi, esimerkiksi neljä, olisi testattava 
nelivedolla. 

Tarkistus 113

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3.2.6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. a) Testauksen on vastattava 
todellisia melupäästöjä, ja kuorma-
autojen raja-arvoja on alennettava 
1 dB(A):lla, jotta otetaan huomioon 
testeissä käytettävät erittäin hiljaiset 
renkaat, joita ei koskaan käytetä 
tieliikenteessä.

Or. en
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Perustelu

Testin olisi vastattava todellisia ajo-olosuhteita, ja hiljaisten renkaiden vaikutus testituloksiin olisi 
otettava huomioon.

Tarkistus 114

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon ajolinjan keskiviivan on oltava 
mahdollisimman lähellä linjaa CC’ koko 
testin ajan linjan AA’ lähestymisestä aina 
siihen asti, kun ajoneuvon takaosa ylittää 
linjan BB’. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, testataan 
tavanomaiseen maantiekäyttöön 
tarkoitetulla vedolla. 

Ajoneuvon ajolinjan keskiviivan on oltava 
mahdollisimman lähellä linjaa CC’ koko 
testin ajan linjan AA’ lähestymisestä aina 
siihen asti, kun ajoneuvon takaosa ylittää 
linjan BB’. Ajoneuvot, joissa on useampia 
vetäviä pyöriä kuin kaksi, olisi testattava 
kaikkien vetävien pyörien vedolla.

Or. en

Perustelu

Ajoneuvot, joissa on useampia vetäviä pyöriä kuin kaksi, esimerkiksi neljä, olisi testattava 
nelivedolla. 

Tarkistus 115
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1.4.1 kohta – 1 alakohta a–c alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, joka on 
± 5 prosentin tarkkuudella vertailukiihtyvyydestä 
awot ref ja joka on enintään 3,0 m/s2, testataan 
kyseisellä vaihteella. 

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, 
joka on ± 5 prosentin tarkkuudella 
vertailukiihtyvyydestä awot ref ja joka on 
enintään 2,0 m/s2, testataan kyseisellä 
vaihteella. 

b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua 
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kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä suurempi, ja 
välityssuhde i+1, jossa välityssuhde on 
vertailukiihtyvyyttä pienempi. Jos kiihtyvyys 
vaihteella i on enintään 3,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden lasketaan 
seuraavalla kaavalla: k = (awot ref –
awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä 
suurempi, ja välityssuhde i+1, jossa 
välityssuhde on vertailukiihtyvyyttä 
pienempi. Jos kiihtyvyys vaihteella i on 
enintään 2,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden 
lasketaan seuraavalla kaavalla: k = (awot ref
– awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1)) 

c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän kuin 
3,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä vaihdetta, 
joka antaa alle 3,0 m/s2:n kiihtyvyyden, ellei 
kiihtyvyys vaihteella i+1 ole alempi kuin aurban.
Siinä tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys on 
enemmän kuin 3,0 m/s2. Muussa tapauksessa ei 
käytetä muita vaihteita. Testissä saavutettua 
kiihtyvyyttä awot test käytetään osittaisen 
tehokertoimen kP laskemiseen awot ref:n sijaan.

c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän 
kuin 2,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä 
vaihdetta, joka antaa alle 2,0 m/s2:n
kiihtyvyyden, ellei kiihtyvyys vaihteella 
i+1 ole alempi kuin aurban. Siinä 
tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys 
on enemmän kuin 2,0 m/s2. Muussa 
tapauksessa ei käytetä muita vaihteita.
Testissä saavutettua kiihtyvyyttä awot test 

käytetään osittaisen tehokertoimen kP 

laskemiseen awot ref:n sijaan.

Or. de

Perustelu

Jotta tilanteessa pystytään jäljittelemään todellista kaupunkiliikennettä, enimmäiskiihtyvyydeksi 
tulee määrittää 2,0 m/s2.

Tarkistus 116

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

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon ajolinjan keskiviivan on oltava 
mahdollisimman lähellä linjaa CC’ koko 
testin ajan linjan AA’ lähestymisestä aina 
siihen asti, kun ajoneuvon takaosa ylittää 

Ajoneuvon ajolinjan keskiviivan on oltava 
mahdollisimman lähellä linjaa CC’ koko 
testin ajan linjan AA’ lähestymisestä aina 
siihen asti, kun ajoneuvon takaosa ylittää 
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linjan BB’. Testi tehdään ilman perävaunua 
tai puoliperävaunua. Jos perävaunua ei voi 
helposti irrottaa vetoajoneuvosta, 
perävaunua ei oteta huomioon arvioitaessa 
linjan BB’ ylitystä. Jos ajoneuvossa on 
erityisvarusteita, kuten betonimylly, 
kompressori, tms., varusteiden ei pidä olla 
toiminnassa testin aikana. Ajoneuvon 
testimassa määritellään 3.2.1 kohdassa 
esitetyssä taulukossa.

linjan BB’. Testi tehdään ilman perävaunua 
tai puoliperävaunua. Testi tehdään ilman 
perävaunua tai puoliperävaunua. Jos 
perävaunua ei voi helposti irrottaa 
vetoajoneuvosta, perävaunua ei oteta 
huomioon arvioitaessa linjan BB’ ylitystä. 
Jos ajoneuvossa on erityisvarusteita, kuten 
betonimylly, varusteiden ei pidä olla 
toiminnassa testin aikana. Ajoneuvon 
testimassa määritellään 3.2.1 kohdassa 
esitetyssä taulukossa.

Or. en

Perustelu

Kompressoreja käytetään ilmajarruissa, ja siksi ne ovat oleellinen osa ajoneuvoa. Tästä syystä 
kompressorien aiheuttamaa melua ei pitäisi jättää melumittausten ulkopuolelle, jotta mittaukset 
vastaisivat todellisia ajo-olosuhteita. 

Tarkistus 117
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Liite III – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu 
melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu 
melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja, 
eikä se saa ylittää 90 dB(A):n arvoa 
missään ajotilassa 130 km/h:n 
nopeudessa, liitteen VIII mukaisesti:

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa olisi taattava, että äärimmäiset melupäästöt kaasupoljin pohjassa tai kevyesti 
painettuna tehtyjen kiihdytysten aikana suljetaan pois. Säännöksillä olisi sallittava tehokas 
soveltaminen välittömässä käytössä toimivaltaisten viranomaisten toimesta.

Tarkistus 118
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
Liite III – rivi 6 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

istuimia, kpl ≤ 9 istuimia, kpl ≤ 9; ≤ 125kW/t ja 
korkeintaan 1900cc

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamat uudet standardit ovat toteutettavissa mutta ainoastaan pidemmän ajanjakson 
aikana. Tarvitaan kaksi vuotta pidempi aika, jotta eurooppalaisten ajoneuvojen melupäästöt voivat 
vastata sähköajoneuvon päästöjä.

Tarkistus 119
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Liite III – rivi 6 – sarake 5

Komission teksti Tarkistus

68 70

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamat uudet standardit ovat toteutettavissa mutta ainoastaan pidemmän ajanjakson 
aikana. Tarvitaan kaksi vuotta pidempi aika, jotta eurooppalaisten ajoneuvojen melupäästöt voivat 
vastata sähköajoneuvon päästöjä.

Tarkistus 120
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Liite III – rivi 6 – sarake 6

Komission teksti Tarkistus

69 71
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Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamat uudet standardit ovat toteutettavissa mutta ainoastaan pidemmän ajanjakson 
aikana. Tarvitaan kaksi vuotta pidempi aika, jotta eurooppalaisten ajoneuvojen melupäästöt voivat 
vastata sähköajoneuvon päästöjä.

Tarkistus 121
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Liite III – raja-arvot – rivi 7 – sarake 2

Komission teksti Tarkistus

istuimia, kpl ≤ 9;
tehon ja massan suhde > 150 kW/t

istuimia, kpl ≤ 9;
tehon ja massan suhde > 125 kW/t ja 
vähintään 1901cc

Or. fr

Perustelu

Komission ehdottamat uudet standardit ovat toteutettavissa mutta ainoastaan pidemmän ajanjakson 
aikana. Tarvitaan kaksi vuotta pidempi aika, jotta eurooppalaisten ajoneuvojen melupäästöt voivat 
vastata sähköajoneuvon päästöjä.

Tarkistus 122
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-neuvo-
luokka Ajoneuvoluokan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvo-
Uusien 

ajoneuvo-
Uusien 

ajoneuvojen 
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tyyppien 
tyyppihyväk

synnän 
raja-arvot

tyyppien 
tyyppihyväk

synnän 
raja-arvot

rekisteröintiä, 
myyntiä ja 

käyttöönottoa 
koskevat raja-

arvot
Vaihe 1 
voimaan 

[2 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta]

Vaihe 2 
voimaan 

[5 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta]

Vaihe 3 
voimaan 

[7 vuoden 
kuluttua 

julkaisemisesta]

Tavall
inen

Ma
ast
o-
ajo
ne
uvo 
*

Tavall
inen

Ma
ast
o-
ajo
ne
uvo 
*

Tavall
inen

Maasto
-ajo-

neuvo 
*

M Henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1
istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan suhde > 150 kW/t 71 71 69 69 69 69

M2 istuimia, kpl > 9; massa < 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2
istuimia, kpl > 9; 2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia 73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69
N1 2 tonnia < massa < 3,5 tonnia 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
75 < moottorin nimellisteho 75 76 73 74 73 74
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< 150 kW

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 tonnia; 
75 < moottorin nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos 
ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa 
esitetyn maastoajoneuvon määritelmän 
mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta 
maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-
arvot ovat voimassa vain, jos suurin sallittu 
massa > 2 tonnia.
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Tarkistus

Raja-arvot, luokat ja siirtymäsäännökset UNECE-sääntöä nro 51.03 varten, 
uudet ajoneuvotyypit

Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3

2 vuotta
UNECE-säännön nro 51.03 
voimaantulon jälkeen 
raja-arvo [dB(A)]

4 vuotta
vaiheen 1 
jälkeen

raja-arvo 
[dB(A)]

6 vuotta
vaiheen 1 
jälkeen

raja-arvo 
[dB(A)]

4 vuotta
vaiheen 2 
jälkeen

raja-arvo 
[dB(A)]

6 vuotta 
vaiheen 2 
jälkeen

raja-arvo 
[dB(A)]

              tehon ja massan suhde  
≤ 120 kW/t
M1        120 < tehon ja massan 
suhde  ≤ 160 kW/t
                tehon ja massan suhde 
> 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               ajoneuvon 
kokonaispaino ≤ 2,5 tonnia
M2        2,5 tonnia < ajoneuvon 
kokonaispaino ≤ 3,5 tonnia
               ajoneuvon 
kokonaispaino > 3,5 tonnia 

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71
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ajoneuvon kokonaispaino

             moottorin nimellisteho ≤ 
180 kW
M3       180 < moottorin 
nimellisteho ≤ 250 kW
               moottorin nimellisteho 
> 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            ajoneuvon kokonaispaino 
≤ 2,5 tonnia
N1        2,5 tonnia < ajoneuvon 
nimellisteho ≤ 3,5 tonnia

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             moottorin nimellisteho ≤ 
150 kW
N2        moottorin nimellisteho > 
150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             moottorin nimellisteho ≤ 
250 kW
N3         moottorin nimellisteho > 
250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Kaikkien luokkien maastoajoneuvojen "G" osalta raja-arvoja korotetaan 1 dB(A):lla vaiheessa 1, ajoneuvoluokan M1G lisävaatimuksina 
50 cm:n kahlauskyky ja 30-prosenttisen nousun kiipeämiskyky.
Luokkien N3 ja M3 maastoajoneuvojen "G" osalta raja-arvoja korotetaan 2 dB(A):lla vaiheessa 2 ja sen jälkeen, muiden ajoneuvoluokkien 
osalta 1 dB(A):lla vaiheessa 2 ja sen jälkeen.
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Pyöristys ja mittausepävarmuus säännön nro 51.02 mukaisesti.  

Or. en
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Perustelu

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sääntöä nro 51 olisi muutettava 
ottamalla käyttöön uusi testausmenetelmä ja täydentävät melupäästösäännökset (ASEP). Uuden 
testausmenetelmän käyttöönoton yhteydessä olisi asetettava myös uudet raja-arvot. Raja-arvoja 
koskevalla kolmivaiheisella lähestymistavalla saavutetaan ympäristöhyötyjä. Siirtymäsäännöksissä 
on otettava huomioon ajoneuvojen valmistajien tarve suunnitella tuotteensa uudelleen normaalien 
tuotantosyklien mukaisesti.

Tarkistus 123
Britta Reimers

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-neuvo-
luokka Ajoneuvoluokan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien 
ajoneuvo-
tyyppien 
tyyppihy-

väksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyy

ppien 
tyyppihy-

väksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvojen 

rekisteröintiä, 
myyntiä ja 

käyttöönottoa 
koskevat raja-

arvot
Vaihe 1 
voimaan 

[2 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta]

Vaihe 2 
voimaan 

[5 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta]

Vaihe 3 
voimaan 

[7 vuoden 
kuluttua 

julkaisemisesta]

Tavall
inen

Ma
ast
o-
ajo
ne

Tavall
inen

Ma
ast
o-
ajo
ne

Tavall
inen

Maasto
-

ajoneu
vo *
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uvo 
*

uvo 
*

M Henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1
istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan suhde > 150 kW/t 71 71 69 69 69 69

M2 istuimia, kpl > 9; massa < 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2
istuimia, kpl > 9; 2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia 73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69
N1 2 tonnia < massa < 3,5 tonnia 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
75 < moottorin nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 tonnia; 
75 < moottorin nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos 
ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa 
esitetyn maastoajoneuvon määritelmän 
mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta 
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maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-
arvot ovat voimassa vain, jos suurin sallittu
massa > 2 tonnia.

Tarkistus

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu ja lähimpään kokonaislukuun pyöristetty melutaso ei saa 
ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-neuvo-
luokka

Uusien ajoneuvotyyppien yleiset 
raja-arvot 1) ilmaistuna yksikköinä 
desibeliä (A)

Ajoneuvoluokan kuvaus

Vaihe 1 voimaan
2 vuoden kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 
voimaan
6 vuoden 
kuluttua 
voimaantulost
a *

M1 tehon ja massan suhde ≤ 120 kW/t 72 70
120 < tehon ja massan suhde ≤ 150 kW/t 73 71
tehon ja massan suhde > 150 kW/t 75 74

M2 ajoneuvon kokonaispaino ≤ 2,5 tonnia 72 71
2,5 tonnia < ajoneuvon kokonaispaino ≤ 3,5 
tonnia

74 73

N1 ajoneuvon kokonaispaino ≤ 2,5 tonnia; 
sylinteritilavuus < 660 cm3 ajoneuvon 
kokonaispainoa käyttäen laskettu tehon ja 
massan suhde < 35 kW/t

74 73

ajoneuvon kokonaispaino ≤ 2,5 tonnia 72 71
2,5 tonnia < ajoneuvon kokonaispaino ≤ 3,5 
tonnia

74 73

Ajoneuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan kuvaus Uusien ajoneuvotyyppien yleiset 
raja-arvot 1) ilmaistuna yksikköinä 
desibeliä (A)
Vaihe 1 voimaan
3 vuoden kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 
voimaan
8 vuoden 
kuluttua 
voimaan-
tulosta

M2 ajoneuvon kokonaispaino > 3,5 tonnia; 75 74
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moottorin nimellisteho ≤ 135 kW
ajoneuvon kokonaispaino > 3,5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 135 kW

76 75

M3 2) moottorin nimellisteho ≤ 135 kW 76 75

135 < moottorin nimellisteho ≤ 250 kW 79 78
M3 2) moottorin nimellisteho > 250 kW 80 79
N2 moottorin nimellisteho ≤ 135 kW 78 76

moottorin nimellisteho > 135 kW 79 78
N3 moottorin nimellisteho ≤ 135 kW 79 78

135 < moottorin nimellisteho ≤ 250 kW 81 80
moottorin nimellisteho > 250 kW 82 81

* Luokkien M1/N1 ja M2 < 3,5 tonnia uusien ajoneuvojen myyntiä ja käyttöönottoa koskeva siirtymäaika on 2 vuotta.

1) Raja-arvoja korotetaan 2 dB:llä luokkien M3 ja N3 ajoneuvojen osalta ja 1 dB:llä muiden ajoneuvojen osalta, jos 
ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon 
määritelmän mukainen. 
2) Raja-arvoja korotetaan 2 dB:llä luokkien M2 ja M3 ajoneuvojen osalta, jos ajoneuvo on varustettu 
kipinäsytytysmoottorilla, jonka nimelliskierrosnopeus on suurempi kuin 3 500 kierrosta minuutissa (rpm).

Or. en

Perustelu

Koska EU:n asetus moottoriajoneuvojen äänitasosta vaikuttaa suorasti maailmanlaajuiseen 
UNECE-sääntöön nro 51, on tärkeää harkita raja-arvoja, ajoneuvoluokkia ja määräaikoja, jotka 
sopivat kaikilla sellaisilla markkinoilla käytettävään tekniikkaan, joilla sovelletaan ja halutaan 
soveltaa UNECE-sääntöä nro 51. Näin vältetään markkinoiden vääristyminen ja mahdollistetaan 
valmistajille helppo pääsy maailmanmarkkinoille.

Tarkistus 124
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
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Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, 
myyntiä ja 
käyttöönottoa 
koskevat raja-arvot

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan 
suhde > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa < 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < massa
< 3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa 
< 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa 
< 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Tavaroiden 
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kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnia < massa 
< 12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < massa 
< 12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < massa 
< 12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, 
jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

Tarkistus 

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluo
kan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A) 

[desibeliä (A)] 
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
Uusien 

ajoneuvotyyp-
Uusien 

ajoneuvo-
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tyyppihyväksyn-
nän raja-
arvot**** 

tyyppihyväksyn-
nän raja-
arvot****

pien 
tyyppihyväksyn-

nän raja-
arvot****

tyyppien 
tyyppihy-

väksynnän 
raja-

arvot*****

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden
kuluttua 
julkaisemisesta]**
******

Vaihe 2 voimaan 
[6 vuoden
kuluttua 
julkaisemisesta]**
******

Vaihe 3 voimaan 
[10 vuoden
kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 
[14 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta] 
******

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Tavallinen
***

Henkilöiden 
ja tavaroiden
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot 
*******

M1

istuimia, kpl <
9; tehon ja 
massan suhde
< 120 kW/t 

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

M1

istuimia, kpl <
9; 120 kW/t <
tehon ja 
massan suhde 
< 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

istuimia, kpl 
< 9; 
tehon ja 
massan suhde 
> 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

istuimia, kpl > 
9; massa 
< 2,5 tonnia 
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

istuimia, kpl > 
9; massa
< 2,5 tonnia 
moottorin 
nimellisteho 

72 73 70 71 70 71 69



AM\905004FI.doc 31/65 PE491.113v02-00

FI

> 75 kW

M2

istuimia, kpl > 
9; 2,5 tonnia
< massa 
< 3,5 tonnia

74 75 72 73 71 72 70

M2

istuimia, kpl > 
9; massa > 
3,5 tonnia;

76 77 73 74 72 73 71

N1
massa <
2,5 tonnia 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

73 74 73 74 72 73 69

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksyn-

nän raja-
arvot****

Uusien 
ajoneuvo-
tyyppien 
tyyppihy-

väksynnän 
raja-

arvot*****

Vaihe 1 voimaan 
[3 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan
[12 vuoden 

kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 

[16 vuoden 
kuluttua 
julkaise-
misesta] 
******

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Taval-
linen

Maasto
-

ajoneu
vo *

Tavallinen
***

M3 

istuimia, kpl 
> 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

istuimia, kpl 
> 9; massa > 
5 tonnia; 
100 kW < 
moottorin 
nimellisteho <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

istuimia, kpl 
> 9; massa > 
5 tonnia; 

78 79 78 79 76 77 75
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180 < 
moottorin 
nimellisteho 
< 250 kW

M3

istuimia, kpl 
> 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia; 
moottorin
nimellisteho 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia; 
75 <
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tonnia < 
massa 
< 12 tonnia; 
150 < 
moottorin 
nimellisteho

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 
12 tonnia; 
100 <
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 
12 tonnia; 
150 <
moottorin 
nimellisteho 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3 massa > 82 83 81 82 80 81 79
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12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 250 kW

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

*** Yleisiä raja-arvoja korotetaan maastoajoneuvojen osalta +1dB:llä (A).
**** Siirtymäkausi uusien ajoneuvojen rekisteröinnissä: 2 vuotta sovellettavan vaiheen 

voimaantulosta
***** Siirtymäkausi uusien ajoneuvojen rekisteröinnissä: 3 vuotta sovellettavan vaiheen 

voimaantulosta
****** Komissio laatii vaiheen 3 käynnistämisen jälkeen perusteellisen selvityksen vaiheen 4 

arvioimiseksi ehdotettujen melupäästöjen raja-arvojen teknisen toteutettavuuden osalta. 
Jos arvioinnin tulos on myönteinen, vaihe 4:ää sovelletaan neljän vuoden kuluttua 
komission selvityksen julkaisemisesta.

******* M1 Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot:
Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitettujen ajoneuvojen (määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteen II 5.5 kohdassa) ja panssariajoneuvojen (määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteessä II olevan A osan 5.2 kohdassa) kohdalla muutokset pakojärjestelmän 
putkistoon sallitaan ilman lisätestejä sillä edellytyksellä, että kaikki alkuperäiset 
päästöjenrajoituslaitteet, mahdolliset hiukkassuodattimet mukaan lukien, säilytetään. 
Jos uutta testiä vaaditaan, sallitaan ylimääräiset 2 dB(A) sovellettavan raja-arvon 
yläpuolella.

******** Direktiivin 2007/46/EY liitteessä XII olevan A osan 1 kohdan mukaisten pieninä 
sarjoina valmistettujen ajoneuvojen osalta vaiheen 1 ja vaiheen 2 kohdalla sovellettavaa 
määräaikaa siirretään eteenpäin kahdella vuodella.

Or. fr

Perustelu

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit values 
should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical standards. 
These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values and to optimize the 
overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories enables us to establish more 
ambitious noise limit values for vehicles with lower engine power and more realistic noise limit 
values for vehicles with higher engine power. The Regulation should reflect the differences in 
development and production of passenger cars and heavy duty vehicles. Accordingly, different 
phases for passenger cars and commercial vehicles shall be established. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
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Ehdotus asetukseksi
Liite III 

Komission teksti
Liite III

Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajoneuvoluok
ka Ajoneuvoluokan kuvaus Raja-arvot ilmaistuna yksikköinä dB(A) [desibeliä(A)]

Uusien 
ajoneuvotyyp-
pien 
tyyppihyväk-
synnän raja-
arvot

Uusien 
ajoneuvotyyp-
pien 
tyyppihyväk-
synnän raja-
arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä 
ja käyttöönottoa 
koskevat raja-arvot

Vaihe 1 
voimaan 
[2 vuoden
kuluttua 
julkaisemisesta
]

Vaihe 2 
voimaan 
[5 vuoden 
kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 

[7 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Tavalli
nen

Maa
sto-
ajon
euvo 
*

Taval-
linen

Maast
o-
ajone
uvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

M
Henkilöiden 
kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9;

tehon ja massan suhde 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9; massa
< 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2
istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa <

74 75 72 73 72 73
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5 tonnia
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa <
5 tonnia 

moottorin nimellisteho 
≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; massa 
> 5 tonnia; 

moottorin nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; massa 
> 5 tonnia; 

moottorin nimellisteho 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnia < massa <
12 tonnia 

moottorin nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < massa <
12 tonnia 

75 < moottorin 
nimellisteho < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < massa <
12 tonnia 
moottorin nimellisteho 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 tonnia; 

moottorin nimellisteho
80 82 78 80 78 80
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≥ 150 kW
* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY 

liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän 
mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

Tarkistus
Liite III

Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajoneuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan kuvaus Raja-arvot ilmaistuina yksikköinä dB(A) [desibeliä(A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksyn-
nän raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyp-

pien 
tyyppihyväksyn
nän raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä ja 

käyttöönottoa koskevat raja-
arvot

Vaihe 1 voimaan
(1 vuoden
kuluttua 

julkaisemisesta)

Vaihe 2 voimaan
(6 vuoden
kuluttua 

julkaisemisesta)

Vaihe 3 voimaan
(8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta)

Taval-
linen

Maast
o-

ajoneu
vo *

Taval-
linen

Maast
o-

ajone
uvo *

Taval-
linen

Maasto-ajoneuvo *

M
Henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

M1 istuimia, kpl > 9; ≤ 125 kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1

istuimia, kpl > 9; 125 kW/t < 
tehon ja massan suhde ≤ 
150 kW/t

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

M1

istuimia, kpl ≤ 9;
tehon ja massan suhde > 
150 kW/t

75 74 74
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M1

istuimia ≤ 4 kuljettaja mukaan 
luettuna; tehon ja massan 
suhde > 200 kw/t; Kuljettajan 
istuimen R-piste < 450 mm 
maanpinnasta 

77 / 76 / 76 /

M2
istuimia, kpl > 9; massa ≤ 
2,5 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2
istuimia, kpl > 9; 2,5 tonnia < 
massa ≤ 3,5 tonnia 74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 
150 kW

76 77 75 76 75 76

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho ≥ 
150 kW

77 78 76 77 76 77

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; moottorin nimellisteho 
≤ 180 kW

76 77 75 76 75 76

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 180 kW < moottorin 
nimellisteho ≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; moottorin 
nimellisteho > 250 kW

80 81 79 80 79 80

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa ≤ 2.5 tonnia 72 74 70 72 70 72

N1 2.5 tonnia < massa ≤ 3,5 tonnia 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < massa < 12 tonnia
moottorin nimellisteho < 
150 kW

77 78 76 77 76 77

N2

3,5 tonnia < massa < 12 tonnia
moottorin nimellisteho ≥ 
150 kW

78 79 77 78 77 78

N3

massa > 12 tonnia;
moottorin nimellisteho ≤ 
180 kW

79 80 78 79 78 79

N3

massa > 12 tonnia;
180 < moottorin nimellisteho ≤ 
250 kW

81 82 80 81 80 81
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N3

massa > 12 tonnia;
moottorin nimellisteho 
> 250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Koskee luokan M1 ajoneuvoja, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2006/46/EY liitteessä II
olevassa A.4 artiklassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen ja jos tämän 
lisäksi sen kahluusyvyys ylittää 500 mm ja mäennousukyky 35°.

Huomautu
kset

Rajoitukset koskevat luokan N3 ajoneuvoja ainoastaan, jos testauksessa sallitaan 
"normaalien renkaiden" käyttö

Or: en

Perustelu

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. 
A new better categorisation must take into account customer demands for an increased 
diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to 
a premature termination of many vehicle types in production. For stage 1 the vehicle manufacturers 
will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining 
products. This will cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting 
already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by a second step affecting another 20-40% 
depending on the proposed subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during 
the monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition to 3 m/s2. 
The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the 
limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) 
in stage 1, effecting already 17-28%  of all vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed 
data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the Commission 
are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that 
the manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final 
Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again only 100 
data files were used for the analysis.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 126
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite III
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Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot ilmaistuina yksikköinä dB(A) [desibeliä(A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, 

myyntiä ja 
käyttöönottoa 

koskevat raja-arvot
Vaihe 1 voimaan 

[2 vuoden kuluttua
julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9;
tehon ja massan 
suhde > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa < 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < massa <
3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa
< 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < massa
< 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 istuimia, kpl > 9; 77 79 75 77 75 77
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massa > 5 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

N

Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnia < massa <
3,5 tonnia 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnia < massa
< 12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < massa
< 12 tonnia;
75 < moottorin 
nimellisteho < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < massa
< 12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 tonnia;
75 < moottorin 
nimellisteho < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 tonnia;
moottorin 
nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn 
maastoajoneuvon määritelmän mukainen.

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot 
ovat voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

Tarkistus

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu lähimpään kokonaislukuun pyöristetty melutaso ei 
saa ylittää seuraavia arvoja:

Uusien ajoneuvotyyppien yleiset raja-arvot 1) ilmaistuina yksikköinä 
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desibeliä (A)
Ajo-
neu-
vo-
luok
ka

Ajoneuvoluokan kuvaus Vaihe 1 voimaan 
2 vuoden kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 voimaan 
6 vuoden kuluttua 
voimaantulosta*

Vaihe 3*** voimaan 
10 vuoden kuluttua 
voimaantulosta**

tehon ja massan suhde 
< 120 kW/t

71 70 68

M1 

2)

120< tehon ja massan suhde <
150 kW/t

72 71 69

tehon ja massan suhde > 
150 kW/t

74 73 72

sallittu kokonaispaino < 2,5 t;
nimellisteho < 75 kW/t

71 70 69

M2
sallittu kokonaispaino < 2,5 t;
nimellisteho > 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < sallittu kokonaispaino <
3,5 t

74 73 71

N1 sallittu kokonaispaino < 2,5 t 72 71 69
2,5 t < sallittu kokonaispaino <
3,5 t

74 73 70

Uusien ajoneuvotyyppien yleiset raja-arvot 1) ilmaistuina 
yksikköinä desibeliä (A)

Ajo-
neuv
o-
luok
ka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Vaihe 1 voimaan 
3 vuoden kuluttua 
voimaantulosta

Vaihe 2 
voimaan 
8 vuoden 
kuluttua 
voimaan-
tulosta

Vaihe 3*** 
voimaan 
12 vuoden 
kuluttua 
voimaantulosta

M2

sallittu kokonaispaino 
> 3,5 tonnia;
nimellisteho > 150 kW

76 74 72

sallittu kokonaispaino 
> 3,5 tonnia;
nimellisteho > 150 kW

77 75 73

M3 nimellisteho < 100 kW 74 73 71

100 < nimellisteho <
150 kW

76 75 73

150 < nimellisteho <
250 kW

79 78 76

nimellisteho > 250 kW 80 79 78

nimellisteho < 75 kW 76 75 73

N2 75 < nimellisteho <
150 kW

77 76 74

nimellisteho > 150 kW 78 77 75
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nimellisteho < 100 kW 76 75 73

N3 100 < nimellisteho <
150 kW

79 78 76

150 < nimellisteho <
250 kW

81 80 78

nimellisteho > 250 kW 82 81 80

* Luokkien M1/N1 ja M2 < 3,5 tonnia uusien ajoneuvojen myyntiä ja käyttöönottoa 
koskeva siirtymäaika on 2 vuotta.

** Uusien ajoneuvojen myyntiä ja käyttöönottoa koskeva siirtymäaika on kaikkien 
ajoneuvoluokkien osalta 3 vuotta.

*** Heti edellisen vaiheen soveltamisen jälkeen komissio toteuttaa tutkimuksen 
kyseisen vaiheen toteuttamiskelpoisuudesta. Jos arvio on myönteinen, tätä vaihetta 
aletaan soveltaa neljän vuoden kuluttua tutkimuksen julkaisemisesta. 

1) Raja-arvoja korotetaan 2 dB:llä luokkien M3 ja N3 ajoneuvojen osalta ja 1 dB:llä 
muiden ajoneuvojen osalta, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY liitteessä 
II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen.   

2) Raja-arvoja korotetaan +1dB:llä luokan M1 ajoneuvojen osalta, jos ajoneuvo on 
varustettu asetuksen (EY) N:o 661/2009 liitteessä II olevassa A jaksossa esitetyn 
määritelmän mukaisilla luokan C1D tai C1E renkailla. 

Or. de

Perustelu

Vaiheita on mukautettu, jotta voidaan varmistaa teollisten kehitysvaiheiden ja oikeusvarmuuden 
asianmukainen tasapaino ja saada tarvittavat kansanterveydelliset hyödyt. Varsinkin vaiheen 3 
tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Ajoneuvoluokat on päivitetty vastaamaan uusimpia teknisiä 
normeja. Ajoneuvoluokkien pidemmälle menevällä eriyttämisellä on mahdollista asettaa 
realistisempia meluraja-arvoja. Aikamäärät ovat yhteensopivia tavanomaisten tuotantosyklien 
kanssa, ja kevyisiin ja raskaisiin hyötyajoneuvoihin sovelletaan eri aikarajoja.

Tarkistus 127

Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot
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Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän 

raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä ja 

käyttöönottoa koskevat raja-
arvot

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo

*

Taval-
linen Maasto-ajoneuvo *

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan 
suhde 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa < 2 tonnia 72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < massa 
< 3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < 
massa < 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69
N1 2 tonnia < massa 72 73 70 71 70 71
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< 3,5 tonnia

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn 
maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

_________

Tarkistus

Liite III
Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajo-
neuvol
uokka

Ajoneuvoluokan kuvaus
Raja-arvot

ilmaistuina yksikköinä dB(A)
[desibeliä (A)]

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppi

en 
tyyppihyväksy
nnän raja-arvot

Uusien 
ajoneuvojen 

rekisteröintiä, 
myyntiä ja 

käyttöönottoa 
koskevat raja-

arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppie

n 
tyyppihyväksyn
nän raja-arvot

Uusien 
ajoneuvojen 

rekisteröintiä, 
myyntiä ja 

käyttöönottoa 
koskevat raja-

arvot
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Vaihe 1 voimaan
[1 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 
voimaan 

[2 vuoden
kuluttua 

julkaisemisest
a]

Vaihe 3 voimaan
[4 vuoden
kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 

[6 vuoden 
kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 5 
voimaan 

[8 vuoden 
kuluttua 

julkaisemisest
a]

Tavallinen Tavallinen Tavallinen Tavallinen Tavallinen

M Henkilöiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

M1**
istuimia, kpl < 9
tehon ja massan suhde < 
150 kW/t

70 68 68 66 66

M1**
istuimia, kpl < 9
tehon ja massan suhde 
> 150 kW/t

71 69 69 67 67

M2
istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa <
2,5 tonnia

72 70 70 68 68

M2

istuimia, kpl > 9;
2,5 tonnia < 
enimmäismassa 
< 3,5 tonnia

73 71 71 69 69

M2

istuimia, kpl > 9;
3,5 tonnia < 
enimmäismassa 
< 5 tonnia 

74 72 72 70 70

M3

istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa > 
5 tonnia
moottorin nimellisteho 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa > 
5 tonnia
moottorin nimellisteho 
> 250 kW

77 75 75 73 73

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1**
enimmäismassa <
2,5 tonnia 71 69 69 67 67

N1**
2,5 tonnia < 
enimmäismassa
< 3,5 tonnia

72 70 70 68 68

N2

3,5 tonnia < 
enimmäismassa 
< 12 tonnia 
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tonnia < massa 
< 12 tonnia 
moottorin nimellisteho 
> 150 kW

77 75 75 73 73

N3

enimmäismassa > 
12 tonnia
moottorin nimellisteho 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

enimmäismassa > 
12 tonnia 
moottorin nimellisteho 
> 250 kW

78 76 76 74 74

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn 
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maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 
** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 

voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.
*** Kaikkia luokan N3 ajoneuvojen raja-arvoja on alennettu 1 db(A):lla, jotta otetaan 

huomioon renkaita koskevien ohjeiden muutos mittausmenetelmä B:ssä.
**** Maastoajoneuvojen osalta kaikkia raja-arvoja alennetaan 1 dB(A):lla.

Or. en

Tarkistus 128
Toine Manders, Satu Hassi

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III

Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:
Ajo-

neuvoluokk
a

Ajoneuvoluoka
n kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän 

raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä 

ja käyttöönottoa 
koskevat raja-arvot

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan 
suhde 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa < 72 72 70 70 70 70
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2 tonnia

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < 
massa <
3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < 
massa <
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < 
massa <
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1
massa <
2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1

2 tonnia < 
massa <
3,5 tonnia

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >

77 79 75 77 75 77



PE491.113v02-00 48/65 AM\905004FI.doc

FI

150 kW

N3

massa > 
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn 
maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

Ajo-
neuvoluok-

ka
Ajoneuvoluokan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

M
Henkilöiden 
kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 68 67

M1

istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan suhde
> 150 kW/t

71 69

M2
istuimia, kpl > 9; massa <
3,5 tonnia 73 71

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 
tonnia < massa <
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

74 72

M2

istuimia, kpl > 9; 3,5 
tonnia < massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho >
150 kW

76 74

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho 

75 73

Tarkistus
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< 150 kW

M3

istuimia, kpl > 9; massa > 
5 tonnia; 
moottorin nimellisteho >
150 kW

77 75

N Tavaroiden kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa < 2,5 tonnia 68 67

N1
2,5 tonnia < massa <
3,5 tonnia 70 68

N2

3,5 tonnia < massa <
12 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

75 73

N2

3,5 tonnia < massa <
12 tonnia; 
moottorin nimellisteho >
150 kW

77 75

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

77 75

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho >
150 kW

79 77

* Raja-arvoja korotetaan kaikkien ajoneuvojen osalta 1 dB(A):lla, jos 
ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 
4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Uusien ajoneuvojen myyntiä ja käyttöönottoa koskeva siirtymäaika 
on kaikkien ajoneuvoluokkien osalta 2 vuotta.

Or. en

Perustelu

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 
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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 
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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.) 

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

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III

Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:
Ajo-

neuvoluokk
a

Ajoneuvoluoka
n kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, 

myyntiä ja 
käyttöönottoa 

koskevat raja-arvot
Vaihe 1 voimaan 

[2 vuoden kuluttua 
Vaihe 2 voimaan 

[5 vuoden kuluttua 
Vaihe 3 voimaan 

[7 vuoden kuluttua 
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julkaisemisesta] julkaisemisesta] julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M

Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

istuimia, kpl < 9; 
tehon ja massan 
suhde 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

istuimia, kpl > 9; 
massa <
2 tonnia

72 72 70 70 70 70

M2

istuimia, kpl > 9; 
2 tonnia < 
massa <
3,5 tonnia

73 74 71 72 71 72

M2

istuimia, kpl > 9; 
3,5 tonnia < 
massa <
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, kpl > 
9; 3,5 tonnia < 
massa <
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

istuimia, kpl > 9; 
massa > 
5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

N1
massa <
2 tonnia 71 71 69 69 69 69

N1

2 tonnia <
massa <
3,5 tonnia

72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonnia < 
massa < 74 75 72 73 72 73
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12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 75 kW

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnia < 
massa <
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 
12 tonnia; 
75 < moottorin 
nimellisteho 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä II olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn 
maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.
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Tarkistus

Liite III

Raja-arvot

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:
Ajo-

neuvoluok
ka

Ajoneuvoluokan kuvaus
Raja-arvot

ilmaistuina yksikköinä dB(A)
[desibeliä (A)]

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä 

ja käyttöönottoa 
koskevat raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän raja-
arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä ja 

käyttöönottoa koskevat raja-
arvot

Vaihe 1 voimaan 
[1 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[3 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 4 voimaan 
[8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 5 voimaan 
[10 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Tavallinen Maasto-
ajoneuvo * Tavallinen Maasto-

ajoneuvo *
Tavallin

en
Maasto-

ajoneuvo *
Tavallin

en
Maasto-

ajoneuvo * Tavallinen Maasto-
ajoneuvo *

M Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

M1
istuimia, kpl < 9
tehon ja massan suhde < 150 kW/t 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1
istuimia, kpl < 9
tehon ja massan suhde > 150 kW/t 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa < 2,5 tonnia 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
istuimia, kpl > 9;
2,5 tonnia < enimmäismassa < 3,5 tonnia 73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
istuimia, kpl > 9;
3,5 tonnia < enimmäismassa < 5 tonnia 74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3
istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa > 5 tonnia
moottorin nimellisteho < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3
istuimia, kpl > 9;
enimmäismassa > 5 tonnia
moottorin nimellisteho > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Ajo-
neuvoluok

ka
Ajoneuvoluokan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Uusien ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän raja-

arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä ja 
käyttöönottoa koskevat 

raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän raja-
arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä ja 

käyttöönottoa koskevat raja-
arvot

Vaihe 1 voimaan 
[1 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[3 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 4 voimaan 
[8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 5 voimaan 
[10 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Tavallinen Maasto-
ajoneuvo * Tavallinen Maasto-

ajoneuvo *
Tavallin

en
Maasto-

ajoneuvo *
Tavallin

en
Maasto-

ajoneuvo * Tavallinen Maasto-
ajoneuvo *

N Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 enimmäismassa < 2,5 tonnia 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2,5 tonnia < enimmäismassa < 3,5 tonnia 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2
3,5 tonnia < enimmäismassa < 12 tonnia 
moottorin nimellisteho < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia 
moottorin nimellisteho > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
enimmäismassa > 12 tonnia
moottorin nimellisteho < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
enimmäismassa > 12 tonnia 
moottorin nimellisteho > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos ajoneuvo on EU:n direktiivin 2007/46/EY liitteessä II 
olevan A jakson 4 kohdassa esitetyn maastoajoneuvon määritelmän mukainen. 

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat voimassa vain, jos 
suurin sallittu massa > 2 tonnia.

*** Kaikkia luokan N3 ajoneuvojen raja-arvoja on alennettu 1 db(A):lla, jotta otetaan huomioon renkaita 
koskevien ohjeiden muutos testausmenetelmä B:ssä. 

Or. en
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Tarkistus 130
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite III, taulukkoa koskeva huomautus (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liitteen VIII mukaisesti mitattu melutaso 
ei saa olla suurempi kuin 90 dB(A), kun 
ajonopeus on pienempi kuin suurin 
nopeus 130 km/h, ajotilanteesta 
riippumatta.

Or. de

Perustelu

Tällä asetuksella on lopetettava moottoriajoneuvojen aiheuttamat liialliset melupäästöt. 

Tarkistus 131

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

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – lisäys taulukon alle (uusi)

Komission teksti Tarkistus

eikä ylittää 90 dB(A):ta missään ajo-
olosuhteissa alle 130 km/h nopeudessa 
liitteen VIII mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Asetuksella olisi taattava, että täydellä kaasulla tai kaasupoljin kevyesti painettuna tapahtuvassa 
ajossa syntyvät äärimmäiset melupäästöt poistetaan. Säännösten olisi mahdollistettava se, että niitä 
voidaan soveltaa helposti liikenteessä. 
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Tarkistus 132

Sabine Wils

Ehdotus asetukseksi
Liite III – 1 kohta – lisäys taulukon alle (uusi)

Komission teksti Tarkistus

eikä ylittää 87 dB(A):ta missään ajo-
olosuhteissa alle 130 km/h nopeudessa 
liitteen VIII mukaisesti. 

Or. en

Perustelu

Asetuksella olisi taattava, että täydellä kaasulla tai kaasupoljin kevyesti painettuna tapahtuvassa 
ajossa syntyvät äärimmäiset melupäästöt poistetaan. Säännösten olisi mahdollistettava se, että niitä 
voidaan soveltaa helposti liikenteessä. 

Tarkistus 133
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 3.2.2 kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus
Edellä 1–3.2.2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi seuraavien 
vaatimusten on täytyttävä:

Edellä 1–3.2.1.4 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi annetaan seuraavat 
suositukset, joita on pidettävä uusia 
testiratoja koskevina vaatimuksina:

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa ehdotetaan muutosta testauspaikan rakentamista koskeviin vaatimuksiin. 
Tähänastisesta suosituksesta tulisi nyt pakollinen vaatimus. Muutoksen myötä kaikki Euroopassa 
nykyisin käytössä olevat testauspaikat olisi sertifioitava uudelleen ikään kuin ne olisivat vasta 
rakennettuja.

Tarkistus 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký
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Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 3.2.2 kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–3.2.2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi seuraavien 
vaatimusten on täytyttävä:

Edellä 1–3.2.1.4 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi annetaan seuraavat 
suositukset:

Or. en

Perustelu

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the test site. 
What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to make a test 
track, will become mandatory. This change was done without technical consultation and there is no 
explanation provided by the Commission about the background for that change. With that change, 
actually any test track that is used in Europe will be subject for re-certifications as if newly built. 
Nobody knows the impact of the change of the specifications and could force re-building of many 
test tracks. As already told there is a new ISO Standard available, which is assumed to substitute 
the actual test track definitions within a couple of year, it is recommended to stay with the actual 
specifications.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 3.2.2 kohta – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 1–3.2.2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi seuraavien vaatimusten 
on täytyttävä:

Edellä 1–3.2.2 kohdassa esitettyjen 
vaatimusten lisäksi seuraavien ISO-
standardin 10844:2011 vaatimusten on 
täytyttävä tai vaihtoehtoisesti olisi 
5 vuoden siirtymäkauden ajan viitattava 
ISO-standardiin 10844:1994.

Or. en

Perustelu

Tämän vaatimuksen olisi oltava yhdenmukainen sekä tämän asetuksen liitteen VII 1 kohdan ja 
UNECEn työn kanssa. Tämän kohdan a–g alakohdissa esitetyt vaatimukset on otettu ISO-
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standardista 10844:2011. Kyseinen standardi ei kuitenkaan vielä sisälly mihinkään UNECE-
sääntöön. Tästä syystä on tarpeen viitata viiden vuoden mittaisen siirtymäkauden ajan myös ISO-
standardin 10844:1994 aikaisempaan versioon, jotta UNECE voi muuttaa omia sääntöjään ja 
testauslaitokset voivat toteuttaa kyseisen standardin vuoden 2011 version edellyttämät muutokset.

Tarkistus 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 2 kohta – alaviite 1

Komission teksti Tarkistus

1/ ISO10844:1994. Viiden ensimmäisen vuoden ajan tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen 
valmistajat voivat käyttää joko ISO-
standardin 10844:1994 tai ISO-
standardin 10844:2011 mukaisesti 
sertifioituja testiratoja. Sen jälkeen 
valmistajien on käytettävä vain ISO-
standardin 10844:2011 täyttäviä 
testiratoja.

Or. en

Perustelu

ISO-standardi 10844:1994 päivitettiin maaliskuussa 2011 uudeksi ISO-standardiksi 10844:2011. 
Uutta tekstiä ei kuitenkaan vielä ole sisällytetty kaikkiin ajoneuvojen ja renkaiden testauslaitoksia 
koskeviin UNECE-sääntöihin. Tästä syystä on tärkeää, että näiden kahden standardin välillä on 
siirtymäkausi, jotta valmistajat voivat tarvittaessa tehdä testiratoihin muutoksia ja UNECE voi 
sisällyttää omiin sääntöihinsä viittauksen uuteen standardiin.

Tarkistus 137

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

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 4.3 kohta

Komission teksti Tarkistus

4.3. Tämän standardin mukaisesti 
makrokarkeuden mittaus on tehtävä 

4.3. Tämän standardin mukaisesti 
makrokarkeuden mittaus on tehtävä 
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vähintään kymmenestä paikasta tasaisin 
välein ajourilta koko testiradan alueelta ja 
keskiarvo on mitattava ja verrattava sitä 
tarkoitettuun makrokarkeuden 
vähimmäissyvyyteen. Menetelmän 
kuvauksen osalta ks. ISO-
standardi 10844:1994.

vähintään kymmenestä paikasta tasaisin 
välein ajourilta koko testiradan alueelta ja 
keskiarvo on mitattava ja verrattava sitä 
tarkoitettuun makrokarkeuden 
vähimmäissyvyyteen. Menetelmän 
kuvauksen osalta ks. ISO-
standardi 10844:2011.

Or. en

Perustelu

Asetuksen olisi oltava nykyisten ISO-standardien mukainen. 

Tarkistus 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2.3 kohta – 4 rivi – Ajoneuvon kiihdytys

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon kiihdytys awot ASEP: awot ≤ 
5,0 m/s2

Ajoneuvon kiihdytys awot ASEP: awot ≤ 
4,0 m/s2

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa esitetyssä ASEP-testissä edellytetty kiihdytys ei vastaa kaupunkiajo-
olosuhteita. Testistä tulee myös yhä monimutkaisempi ja vaikea toistaa yhdenmukaisesti korkeissa 
kiihdytysnopeuksissa. ASEP-testissä käytettävät tiedot eivät ole peräisin mittausmenetelmällä B 
saaduista tiedoista. Mittausmenetelmä B ja ASEP-testi eivät ole yhteydessä toisiinsa, ja siksi 
mittausmenetelmän B muutosta ei tarvitse toistaa ASEP-testissä. Lisäksi kiihdytyksen muutoksesta 
4,0 m/s2:sta 5,0 m/s2:iin ei ole tehty täysimittaista vaikutustenarviointia.

Tarkistus 139
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan 

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2.4 kohta – 3 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Jotta ASEP-testi olisi edustava ja 
(tyyppihyväksyntäviranomaisen) 
toistettavissa, ajoneuvot testataan 
käyttäen sarjatuotannossa käytettävää 
vaihteiston kalibrointia.

Or. en

Perustelu

Sarjatuotannossa käytettävän vaihteiston kalibrointi on tarpeen seuraavista syistä: Koska 
vaihdelaatikkoa on käytettävä sen "normaalien" arvojen ulkopuolella, kalibrointia tarvitaan 
pitämään valitut vaihteet "päällä" ASEP-testin aikana. Sarjatuotannossa olevia autoja varten ei ole 
saatavilla erityiskalibrointia. Näin ollen on mahdotonta päästä sarjatuotantoa vastaaviin 
testausolosuhteisiin. Epälineaarinen kiihtyvyys: kaasuttaminen täydellä teholla suurella vaihteella 
alhaisesta kierrosnopeudesta voi aiheuttaa kierrosluvun "heilahtelua". Tämä johtuu siitä, että 
hydrotransformaattori luistaa alhaisilla kierrosnopeuksilla.

Tarkistus 140
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos tietyssä pisteessä mitattu melutaso 
ylittää raja-arvon, on suoritettava kaksi 
ylimääräistä mittausta samassa pisteessä 
mittausepävarmuuden tarkastamiseksi. 
Ajoneuvo on edelleen täydentävien 
melupäästösäännösten mukainen, jos 
kolmen tässä pisteessä suoritetun pätevän 
mittauksen keskiarvo on eritelmän 
mukainen.

Jos tietyssä pisteessä mitattu melutaso 
ylittää raja-arvon, on suoritettava kaksi 
ylimääräistä mittausta samassa pisteessä 
mittausepävarmuuden tarkastamiseksi. 
Ajoneuvo on edelleen täydentävien 
melupäästösäännösten mukainen, jos 
kolmen tässä pisteessä suoritetun pätevän 
mittauksen keskiarvo on eritelmän 
mukainen. Ajoneuvon aiheuttama melu ei 
saa missään ajotilanteessa olla suurempi 
kuin 90 dB(A).

Or. de
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Perustelu

Tällä asetuksella on lopetettava moottoriajoneuvojen aiheuttamat liialliset melupäästöt.

Tarkistus 141
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IX

Komission teksti

Liite IX
Hybridi- ja sähköajoneuvojen kuuluvuuden takaavat toimenpiteet

Tässä liitteessä käsitellään ajoneuvon akustista varoitusjärjestelmää (AVAS) 
maantieliikenteen sähköhybridiajoneuvojen ja täyssähköisten ajoneuvojen (HEV ja EV) 
osalta.

A Ajoneuvon akustinen varoitusjärjestelmä
1. Määritelmä

Ajoneuvon akustinen varoitusjärjestelmä (AVAS) on ääntä tuottava laite, jonka 
avulla jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa.

2. Järjestelmän toiminta
Jos ajoneuvoon asennetaan AVAS, sen on täytettävä jäljempänä mainitut 
vaatimukset.

3. Toimintaolosuhteet
a) Äänentuottomenetelmä

AVAS tuottaa automaattisesti äänen ajoneuvon vähimmäisnopeusalueella, joka 
ulottuu käynnistyksestä noin 20 km/h nopeuteen, ja peruutuksen aikana, mikäli 
tarpeen kyseisen ajoneuvoluokan kohdalla. Jos ajoneuvoon on asennettu 
polttomoottori, joka toimii ajoneuvon edellä mainitulla nopeusalueella, AVAS-
järjestelmän ei välttämättä edellytetä tuottavan ääntä.
Peruutusääneen perustuvalla varoituslaitteella varustetuilta ajoneuvoilta ei 
edellytetä AVAS-järjestelmän tuottamaa peruutusääntä.

b) Taukokytkin
AVAS voi olla varustettu toiminnan tilapäisesti pysäyttävällä kytkimellä 
(”taukokytkin”).
Jos taukokytkin otetaan käyttöön, ajoneuvo on lisäksi varustettava laitteella, joka 
osoittaa kuljettajan istuimella olevalle kuljettajalle, että lähestyvästä ajoneuvosta 
ilmoittava laite on taukotilassa.
AVAS-järjestelmä on saatava uudelleen käyttöön sen jälkeen, kun se on ollut 
katkaistuna taukokytkimellä.
Jos ajoneuvoon asennetaan taukokytkin, sen on oltava sijainniltaan kuljettajalle 
helpossa paikassa sekä sen havaitsemisen että sen käytön kannalta.
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c) Vaimentaminen
AVAS-järjestelmän äänen tasoa voidaan vaimentaa ajoittain ajoneuvon käytön 
aikana.

4. Äänen tyyppi ja voimakkuus
a) AVAS-järjestelmän avulla tuotettavan äänen on oltava jatkuva ääni, jonka avulla 

jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta. 
Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä ei kuitenkaan hyväksytä:

i) Sireeni, torvi, kello, soittokello ja hätäajoneuvon äänet 
ii) Hälytysäänet, esimerkiksi palo-, varas- ja savuhälyttimet
iii) Katkonainen ääni

Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä on vältettävä:
iv) Melodiset äänet, eläinten ja hyönteisten äänet
v) Äänet, jotka häiritsevät ajoneuvon ja/tai sen käytön (esim. 

kiihdytys, jarrutus jne.) tunnistamista
(b) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen perusteella on voitava helposti saada 

tietoa ajoneuvon käyttäytymisestä, esimerkiksi äänen tason automaattisen 
vaihtelun tai ajoneuvon nopeuden kanssa synkronoivien ominaisuuksien avulla.

(c) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen taso ei saa olla suurempi kuin samaan 
luokkaan kuuluvan samankaltaisen, polttomoottorilla varustetun ja samoissa 
olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso.
Ympäristönäkökohta:
AVAS-järjestelmän kehittämisessä on otettava huomioon kokonaismelutaso.

Tarkistus

Poistetaan.
Or. de

Perustelu

Vähimmäisvaatimusten määrittämistä varten tarvitaan vaikutustenarviointi ja lisätietoja, ennen 
kuin määräyksiä voidaan laatia. Niiden on oltava sitovia, ei vapaaehtoisesti sovellettavia. Lisäksi 
ne koskevat liikenneturvallisuutta eivätkä siksi kuulu ympäristölainsäädäntöön.

Tarkistus 142
Karl-Heinz Florenz

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 4 kohta
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Komission teksti
Liite IX

4. Äänen tyyppi ja voimakkuus
a) AVAS-järjestelmän avulla tuotettavan äänen on oltava jatkuva ääni, jonka avulla 

jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta.
Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä ei kuitenkaan hyväksytä:

i) Sireeni, torvi, kello, soittokello ja hätäajoneuvon äänet
ii) Hälytysäänet, esimerkiksi palo-, varas- ja savuhälyttimet
iii) Katkonainen ääni

Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä on vältettävä:
iv) Melodiset äänet, eläinten ja hyönteisten äänet
v) Äänet, jotka häiritsevät ajoneuvon ja/tai sen käytön (esim. kiihdytys, 

jarrutus jne.) tunnistamista
b) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen perusteella on voitava helposti saada tietoa 

ajoneuvon käyttäytymisestä, esimerkiksi äänen tason automaattisen vaihtelun tai 
ajoneuvon nopeuden kanssa synkronoivien ominaisuuksien avulla.

c) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen taso ei saa olla suurempi kuin samaan 
luokkaan kuuluvan samankaltaisen, polttomoottorilla varustetun ja samoissa 
olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso.
Ympäristönäkökohta:
AVAS-järjestelmän kehittämisessä on otettava huomioon kokonaismelutaso.
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Tarkistus

Or. de

Tarkistus 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Liite X – 5.2.1.1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

5.2.1.1 Äänenvaimennusjärjestelmän ja 
varaosaäänenvaimennusjärjestelmän 
melutesti on suoritettava käyttämällä 
samoja (UNECE-säännön nro 117 
2.8 kohdassa määriteltyjä (EUVL L231, 
29.8.2008, s. 19) "tavallisia" renkaita.
Testejä ei saa tehdä käyttämällä UNECE-
säännön nro 117 2.9 ja 2.10 kohdassa 
määriteltyjä "erikoiskäyttöön" tarkoitettuja 

5.2.1.1 Äänenvaimennusjärjestelmän ja 
varaosaäänenvaimennusjärjestelmän 
melutesti on suoritettava käyttämällä 
UNECE-säännön nro 117 2,8 kohdassa 
määriteltyjä "tavallisia" renkaita. Testejä ei 
saa tehdä käyttämällä UNECE-säännön 
nro 117 2.10, 2.11 ja 2.12 kohdassa 
määriteltyjä "vetoakselin renkaita", 
"erikoiskäyttöön" tarkoitettuja renkaita tai 

Tarkistus

4. Äänen tyyppi ja voimakkuus
a) AVAS-järjestelmän avulla tuotettavan äänen on oltava jatkuva ääni, jonka avulla 

jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta.
Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä ei kuitenkaan hyväksytä:

i) Sireeni, torvi, kello, soittokello ja hätäajoneuvon äänet
ii) Hälytysäänet, esimerkiksi palo-, varas- ja savuhälyttimet
iii) Katkonainen ääni

Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä on vältettävä:
iv) Melodiset äänet, eläinten ja hyönteisten äänet
v) Äänet, jotka häiritsevät ajoneuvon ja/tai sen käytön (esim. kiihdytys, 

jarrutus jne.) tunnistamista
b) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen perusteella on voitava helposti saada tietoa 

ajoneuvon käyttäytymisestä ja ajosuunnasta, esimerkiksi äänen tason automaattisen 
vaihtelun tai ajoneuvon nopeuden kanssa synkronoivien ominaisuuksien avulla.

c) AVAS-järjestelmällä tuotettavan äänen taso ei saa olla suurempi kuin samaan 
luokkaan kuuluvan samankaltaisen, polttomoottorilla varustetun ja samoissa 
olosuhteissa käytetyn ajoneuvon keskimääräinen äänitaso.
Ympäristönäkökohta:
AVAS-järjestelmän kehittämisessä on otettava huomioon kokonaismelutaso.
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renkaita tai "talvirenkaita". Tällaiset 
renkaat voisivat nostaa ajoneuvon 
melutasoa tai niillä voisi olla peittävä 
vaikutus äänenvaimennuksen 
tehokkuusvertailussa. Renkaat voivat olla 
käytetyt, mutta niiden on täytettävä 
liikennekäytön lakisääteiset vaatimukset.

"talvirenkaita".

Or. en

Perustelu

Kuten tämän asetuksen liitteen II 3 kohdan 3.2.2 alakohdassa, viite UNECE-säännön nro 117 
vanhentuneeseen versioon olisi poistettava. Lisäksi kohtaan olisi lisättävä vetoakselin renkaat, jotta 
se olisi yhdenmukainen liitteen II 3 kohdan 3.2.2 alakohdan alaviitteen 2 kanssa. UNECE-säännön 
nro 117 vetoakselin renkaita, erikoiskäyttöön tarkoitettuja renkaita ja talvirenkaita koskevat 
määritelmät sisältävien kohtien numerot olisi päivitettävä vastaavasti.


