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Grozījums Nr. 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Regulas priekšlikums
I pielikums – 5.2.2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2.2.a Regulas III pielikumā minētās 
robežvērtības mērījumu laikā piemēro ar 
pieņemamu pielaides robežu.

Or. en

Pamatojums

Visi patlaban spēkā esošie ar troksni saistītie noteikumi ļauj piemērot pielaidi ražojumiem.

Grozījums Nr. 96

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

Regulas priekšlikums
I pielikums – 2.a papildinājums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a papildinājums
Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma 
vērtības un testa dati
1. Izolēšanas elementi
1.1. Trokšņa izolēšanas elementi, kā 
noteicis transportlīdzekļa izgatavotājs
2. Braucoša transportlīdzekļa trokšņa 
līmenis:
testa rezultāts (Lurban): dB(A),
testa rezultāts (Lwot): dB(A),
testa rezultāts (Lcruise): dB(A),
kp — koeficients.
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3. Stāvoša transportlīdzekļa trokšņa 
līmenis:
mikrofona atrašanās vieta un virziens 
(saskaņā ar II pielikuma 1. papildinājuma 
2. attēlu),
stacionārā testa rezultāts: dB(A).

Or. en

Pamatojums

ES tipa apstiprinājuma sertifikāta uzraudzība un paziņošana.

Grozījums Nr. 97

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akustisko mērinstrumentu atbilstību 
prasībām pārbauda pēc spēkā esoša 
atbilstības sertifikāta. Šos sertifikātus 
uzskata par spēkā esošiem, ja skaņas 
kalibrācijas ierīces sertifikācija par 
atbilstību standartiem ir veikta iepriekšējo 
12 mēnešu laikā un instrumentu sistēmas 
sertifikācija par atbilstību standartiem ir 
veikta iepriekšējo 24 mēnešu laikā. Visus 
atbilstības testus veic laboratorija, kurai ir 
atļauja veikt kalibrēšanu saskaņā ar 
atbilstīgiem standartiem.

Akustisko mērinstrumentu atbilstību 
prasībām pārbauda pēc spēkā esoša 
atbilstības sertifikāta. Šos sertifikātus 
uzskata par spēkā esošiem, ja skaņas 
kalibrēšanas ierīces un instrumentu 
sistēmas sertifikācija par atbilstību 
standartiem ir veikta iepriekšējo 12 mēnešu 
laikā. Visus atbilstības testus veic 
laboratorija, kurai ir atļauja veikt 
kalibrēšanu saskaņā ar atbilstīgiem 
standartiem.

Or. en

Pamatojums

Nav pieņemams, ka instrumentu sistēmas trokšņu pārbaudi veic tikai ik pēc diviem gadiem, kamēr 
trokšņu kalibrēšanas ierīces pārbaude notiek katru gadu. Šī anomālija var radīt kļūdas trokšņu
instrumentu sistēmās, tādējādi iegūstot kļūdainus mērījumus veikto testu laikā. Ierīces un 
instrumentu sistēmas kalibrēšanu vajadzētu veikt vienlaicīgi.
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Grozījums Nr. 98

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.1. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Meteoroloģiskos instrumentus novieto 
blakus testa zonai 1,2 m ± 0,02 m 
augstumā. Mērījumus izdara, kad gaisa 
temperatūra ir no + 5° C līdz + 40° C.

Meteoroloģiskos instrumentus novieto 
blakus testa zonai 1,2 m ± 0,02 m 
augstumā. Mērījumus izdara, kad gaisa 
temperatūra ir no +5 °C līdz +25 °C.

Or. en

Pamatojums

Transportlīdzekļi rada mazāku troksni, ja ir augstāka apkārtējā meteoroloģiskā temperatūra. 
Mazāks vērtību diapazons mazinātu transportlīdzekļu izgatavotāju ieguvumus no mākslīgas testa 
rezultātu samazināšanas.

Grozījums Nr. 99

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.1. punkts – 7. daļa 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot nolasījumus, neņem vērā tādus 
maksimālos trokšņa impulsus, kas 
šķietami nav saistīti ar vispārējā trokšņa 
līmeņa pazīmēm transportlīdzekļa līmenī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Nolasījumos būtu jāņem vērā visi maksimālie trokšņa impulsi. 

Grozījums Nr. 100
Gilles Pargneaux
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.1. punkts – 7. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot nolasījumus, neņem vērā tādus 
maksimālos trokšņa impulsus, kas 
šķietami nav saistīti ar vispārējā trokšņa 
līmeņa pazīmēm transportlīdzekļa līmenī.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Veicot nolasījumus, jāņem vērā visi trokšņu maksimālie impulsi.

Grozījums Nr. 101

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.1. punkts – 9. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Fona troksnis (tai skaitā vēja radītais 
troksnis) ir vismaz 10 dB zemāks par 
transportlīdzekļa testa laikā radīto A svērto 
maksimālo skaņas spiediena līmeni. Ja 
atšķirība starp fona troksni un izmērīto 
troksni ir starp 10 un 15 dB(A), tad, lai 
aprēķinātu testu rezultātus, atbilstīgais 
labojums jāatņem no trokšņa līmeņa 
mērītāja datiem, kā parādīts šajā tabulā:

Fona troksnis (tai skaitā vēja radītais 
troksnis) ir vismaz 15 dB zemāks par 
transportlīdzekļa testa laikā radīto A svērto 
maksimālo skaņas spiediena līmeni.

1/ Saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir mazināt testa elastīgumu un izgatavotāju ieguvumus.
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Grozījums Nr. 102

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.1. punkts – tabula 

Komisijas ierosinātais teksts

Atšķirība starp fona troksni 
un mērāmo troksni dB(A) 10 11 12 13 14 15

Labojums dB(A) 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0

Grozījums

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir mazināt testa elastīgumu un izgatavotāju ieguvumus.

Grozījums Nr. 103
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.1. Testējamo transportlīdzekli izvēlas 
tā, lai visi tā paša tipa transportlīdzekļi, 
kas tiek laisti tirgū, atbilstu šīs regulas 
prasībām.

3.2.1. Testējamais transportlīdzeklis ir 
izgatavotāja noteiktais tirgū laižamo 
transportlīdzekļu paraugs.

Or. en
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Pamatojums

Visi patlaban spēkā esošie ar troksni saistītie noteikumi ļauj piemērot pielaidi ražojumiem.

Grozījums Nr. 104
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.1.a Testējamais transportlīdzeklis ir 
izgatavotāja noteiktais tirgū laižamo 
transportlīdzekļu paraugs.

Or. en

Pamatojums

Testam paredzēto transportlīdzekļu atlase būtu jāveic tādā veidā, lai attiecībā uz testēšanu būtu 
iespējama izvēle. Ierosinātais teksts liks izgatavotājam testa tipa veikšanai izvēlēties tipa grupas 
trokšņaināko transportlīdzekli, kas bieži praktisku iemeslu dēļ nav iespējams. Izgatavotāja 
pienākums nodrošināt, lai visi tirgū laistie transportlīdzekļi atbilstu regulas prasībām, ir noteikts 
5. panta 1. punktā.

Grozījums Nr. 105

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.1. punkts – tabula – 4. rinda „Transportlīdzekļa kategorija N2, N3” – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildu kravu, lai sasniegtu 
transportlīdzekļa testa masu, novieto virs 
velkošās(-ām) pakaļējās(-ām) ass(-īm). 
Papildu krava ir ierobežota līdz 75 % no 
maksimālās masas, kas atļauta uz 
aizmugurējās ass. Testa masa jāsasniedz 
ar ± 5 % pielaidi.

Papildu kravu, lai sasniegtu 
transportlīdzekļa testa masu, novieto virs 
velkošās(-ām) pakaļējās(-ām) ass(-īm). 
Papildu krava ir ierobežota līdz 75 % no 
maksimālās masas, kas atļauta uz 
aizmugurējās ass. 
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Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz testa masu pielaidi nevajadzētu noteikt.

Grozījums Nr. 106
Satu Hassi

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst
transportlīdzeklim, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda 
šīs regulas I pielikuma 3. papildinājumā. 
Tās atbilst vienam no to riepu izmēriem, 
kuras transportlīdzeklim paredzētas kā 
oriģinālais aprīkojums. Riepas ir vai būs 
pieejamas tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/

Riepas ir piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst riepu tipam ar 
augstāko trokšņa emisiju, kā to noteikuši
izgatavotāji, un norāda šīs regulas 
I pielikuma 3. papildinājumā. Tās atbilst 
vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/ Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

Or. en

Grozījums Nr. 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst 
transportlīdzeklim, tās izvēlas 

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst 
transportlīdzeklim, tās izvēlas 
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transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/ Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. 2/ Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
atļautais vītnes dziļums.

Or. en

Grozījums Nr. 108
Toine Manders

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst
transportlīdzeklim, tās izvēlas
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst asij, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepu vītnes 
dziļums ir vismaz 80 % no pilna vītnes
dziļuma.

Or. en

Pamatojums

Jaunās testa metodes mērķis ir simulēt faktisku pilsētas satiksmi. Riepu vītnes dziļumam un riepu 
apzīmējumam vajadzētu būt tādam, kādu parasti izmanto satiksmē. ANO/EEK iesaka kā minimālo 
vītnes dziļumu izmantot 80 % no pilna vītnes dziļuma. Testā vajadzētu ņemt vērā to, ka kravas 
automobiļiem uz priekšējām un aizmugurējām asīm izmanto atšķirīgus riepu apzīmējumus. Turklāt 
jaunās regulas obligātās uzraudzības procedūra no 2007. gada līdz 2010. gadam pamatojās uz 
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riepu atbilstību asij.

Grozījums Nr. 109

Sabine Wils

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst 
transportlīdzeklim, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

3.2.2. Riepu rites trokšņa emisijas nosaka 
Regula (EK) Nr. 661/2009 par mehānisko 
transportlīdzekļu vispārējo drošību. Riepas, 
ko izmanto testam, atbilst transportlīdzekļa 
riepu tipam ar augstāko trokšņa emisiju, 
kā to noteikuši izgatavotāji, tās izvēlas 
transportlīdzekļa izgatavotājs un norāda šīs 
regulas I pielikuma 3. papildinājumā. Tās 
atbilst vienam no to riepu izmēriem, kuras 
transportlīdzeklim paredzētas kā oriģinālais 
aprīkojums. Riepas ir vai būs pieejamas 
tirgū kopā ar transportlīdzekli. Riepas ir 
piesūknētas līdz transportlīdzekļa 
izgatavotāja ieteiktajam spiedienam 
transportlīdzekļa testa masai. Riepām ir 
vismaz atļautais vītnes dziļums.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 692/2008 principiem. Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai visi 
transportlīdzekļi atbilst standartiem, un mazināt izgatavotāju ieguvumus no testa.

Grozījums Nr. 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.2. punkts – 2/ zemteksta piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2/ Tā kā kopējo troksni lielā mērā rada arī 
riepas, ņemti vērā spēkā esošie normatīvie 
noteikumi par riepu/ceļa radītajām trokšņa 
emisijām. Saskaņā ar ANO/EEK 

2/ Tā kā kopējo troksni lielā mērā rada arī 
riepas, ņemti vērā spēkā esošie normatīvie 
noteikumi par riepu/ceļa radītajām trokšņa 
emisijām. Saskaņā ar ANO/EEK 
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Noteikumiem Nr. 117 pēc izgatavotāja 
pieprasījuma vilces riepas, sniega riepas un 
speciālās riepas neizmanto tipa 
apstiprināšanas un ražošanas atbilstības 
mērījumos (OV L 231, 29.8.2008., 
19. lpp.).

Noteikumiem Nr. 117 pēc izgatavotāja 
pieprasījuma vilces riepas, sniega riepas un 
speciālās riepas neizmanto tipa 
apstiprināšanas un ražošanas atbilstības 
mērījumos.

Or. en

Pamatojums

Atsauce uz OV L 231, 29.8.2008., būtu jāsvītro, jo tā ir novecojusi.

Grozījums Nr. 111

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
vairāk nekā divu riteņu piedziņu, to testē, 
izmantojot piedziņu, kas paredzēta 
braukšanai pa normāliem ceļiem.

3.2.4. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
vairāk nekā divu riteņu piedziņu, to
vajadzētu testēt, izmantojot maksimālo 
dzenošo riteņu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Ja automobilis ir aprīkots ar vairāk nekā divu riteņu piedziņu, proti, četrriteņu piedziņu, to 
vajadzētu testēt četrriteņu piedziņas režīmā. 

Grozījums Nr. 112

Sabine Wils

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.4. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
vairāk nekā divu riteņu piedziņu, to testē, 
izmantojot piedziņu, kas paredzēta 
braukšanai pa normāliem ceļiem.

3.2.4. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
vairāk nekā divu riteņu piedziņu, to 
vajadzētu testēt, izmantojot maksimālo 
dzenošo riteņu skaitu.

Or. en

Pamatojums

Ja automobilis ir aprīkots ar vairāk nekā divu riteņu piedziņu, proti, četrriteņu piedziņu, to 
vajadzētu testēt četrriteņu piedziņas režīmā. 

Grozījums Nr. 113

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 3.2.6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.2.6.a Testēšana atbilst faktiskajām 
trokšņa emisijām, labojot kravas 
automobiļiem noteikto robežvērtību par –
1 dB(A), tādēļ, ka testā tiek izmantotas 
īpaši klusas riepas, taču satiksmē —
nekad.

Or. en

Pamatojums

Testam vajadzētu atbilst faktiskajiem braukšanas apstākļiem, un būtu jāņem vērā, ka testa 
rezultātus ietekmē klusu riepu izmantošana.

Grozījums Nr. 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa centra līnijas trajektorijai 
visa testa laikā kopš tuvošanās AA' līnijai 
līdz tam, kamēr transportlīdzekļa 
aizmugure šķērso BB' līniju, jāatrodas cik 
vien iespējams tuvu CC' līnijai. Ja 
transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairāk nekā 
divu riteņu piedziņu, to testē, izmantojot
piedziņu, kas paredzēta braukšanai pa 
normāliem ceļiem. 

Transportlīdzekļa centra līnijas trajektorijai 
visa testa laikā kopš tuvošanās AA' līnijai 
līdz tam, kamēr transportlīdzekļa 
aizmugure šķērso BB' līniju, jāatrodas cik 
vien iespējams tuvu CC' līnijai. Ja 
transportlīdzeklis ir aprīkots ar vairāk nekā 
divu riteņu piedziņu, to vajadzētu testēt, 
izmantojot maksimālo dzenošo riteņu 
skaitu.

Or. en

Pamatojums

Ja automobilis ir aprīkots ar vairāk nekā divu riteņu piedziņu, proti, četrriteņu piedziņu, to 
vajadzētu testēt četrriteņu piedziņas režīmā.

Grozījums Nr. 115
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1.4.1. punkts – 2. daļa – a–c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, 
nepārsniedzot 3,0 m/s2, testēt ar šo 
pārnesumskaitli;

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, 
nepārsniedzot 2,0 m/s2, testēt ar šo 
pārnesumskaitli;

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 3,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi: k = (a wot ref – a 

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 2,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi: k = (a wot ref – a 
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wot (i+1)) / (a wot (i) – a wot (i+1)); wot (i+1)) / (a wot (i) – a wot (i+1));
c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 3,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 3,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 3,0 m/s2. Citos gadījumos 
neizmanto nekādus citus pārnesumus.
Testa laikā panākto paātrinājumu awot test
izmanto, lai awot ref vietā aprēķinātu daļējas 
jaudas koeficientu kP;

c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 2,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 2,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 2,0 m/s2. Testa laikā panākto 
paātrinājumu awot test izmanto, lai awot ref
vietā aprēķinātu daļējas jaudas koeficientu 
kP;

Or. de

Pamatojums

Lai simulētu situāciju faktiskā pilsētas satiksmē, jānosaka maksimālais paātrinājums 2,0 m/s2.

Grozījums Nr. 116

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

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa centra līnijas trajektorijai 
visa testa laikā kopš tuvošanās AA' līnijai 
līdz tam, kamēr transportlīdzekļa 
aizmugure šķērso BB' līniju, jāatrodas cik 
vien iespējams tuvu CC' līnijai. Testu veic 
bez piekabes vai puspiekabes. Ja piekabi 
nevar atdalīt no velkošā transportlīdzekļa, 
BB’ līnijas šķērsošanā piekabi neņem vērā. 
Ja transportlīdzeklis ietver aprīkojumu, 
piemēram, betona maisītāju, kompresoru 
utt., šis aprīkojums testa veikšanas laikā 
nedrīkst darboties. Transportlīdzekļa testa 
masai jābūt saskaņā ar 3.2.1. punktā 

Transportlīdzekļa centra līnijas trajektorijai 
visa testa laikā kopš tuvošanās AA' līnijai 
līdz tam, kamēr transportlīdzekļa 
aizmugure šķērso BB' līniju, jāatrodas cik 
vien iespējams tuvu CC' līnijai. Testu veic 
bez piekabes vai puspiekabes. Ja piekabi 
nevar atdalīt no velkošā transportlīdzekļa, 
BB’ līnijas šķērsošanā piekabi neņem vērā. 
Ja transportlīdzeklis ietver aprīkojumu, 
piemēram, betona maisītāju, šis aprīkojums 
testa veikšanas laikā nedrīkst darboties. 
Transportlīdzekļa testa masai jābūt saskaņā 
ar 3.2.1. punktā sniegto tabulu.
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sniegto tabulu.

Or. en

Pamatojums

Kompresorus izmanto pneimatiskajās bremzēs, tādēļ tie ir būtiska transportlīdzekļa daļa. Tāpēc 
kompresoru radīto troksni nevajadzētu izslēgt no trokšņa mērījumiem, lai nodrošinātu, ka šie 
mērījumi atbilst faktiskajiem braukšanas apstākļiem, tātad iekļaujot kompresorus. 

Grozījums Nr. 117
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
III pielikums – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar 
III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz 
šādas robežas.

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar 
II pielikuma noteikumiem, nepārsniedz 
šādas robežas un nekādos braukšanas 
apstākļos pie maksimālā ātruma 130 km/h 
nepārsniedz 90 dB(A) saskaņā ar 
VIII pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Pieņemot regulu, jānodrošina, ka netiek atļautas ārkārtīgi liela trokšņa emisijas pie pilnas jaudas 
paātrinājuma vai ar daļēji atvērtu droseļvārstu. Kompetentajām iestādēm jābūt iespējai noteikumus 
praktiski piemērot tuvējā ceļu satiksmē.

Grozījums Nr. 118
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. rinda – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sēdvietu skaits < 9 sēdvietu skaits < 9; ≤ 125 kW/tonna un 
maksimāli 1900 cm3

Or. fr
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Pamatojums

Jaunie Eiropas Komisijas ierosinātie standarti ir īstenojami, taču tikai ilgākā laika periodā. 
Papildus būs nepieciešami divi gadi, lai Eiropas transportlīdzekļi emitētu troksni, kas līdzīgs 
elektrotransportlīdzekļu emitētajam troksnim.

Grozījums Nr. 119
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
III pielikums– 6. rinda – 5. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

68 70

Or. fr

Pamatojums

Jaunie Eiropas Komisijas ierosinātie standarti ir īstenojami, taču tikai ilgākā laika periodā. 
Papildus būs nepieciešami divi gadi, lai Eiropas transportlīdzekļi emitētu troksni, kas līdzīgs 
elektrotransportlīdzekļu emitētajam troksnim.

Grozījums Nr. 120
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
III pielikums – 6. rinda – 6. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

69 71

Or. fr

Pamatojums

Jaunie Eiropas Komisijas ierosinātie standarti ir īstenojami, taču tikai ilgākā laika periodā. 
Papildus būs nepieciešami divi gadi, lai Eiropas transportlīdzekļi emitētu troksni, kas līdzīgs 
elektrotransportlīdzekļu emitētajam troksnim.
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Grozījums Nr. 121
Gilles Pargneaux

Regulas priekšlikums
III pielikums – 7. rinda – robežvērtības – 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

sēdvietu skaits < 9;
jaudas attiecība pret masu > 150 kW/tonna

sēdvietu skaits < 9;
jaudas attiecība pret masu > 125 kW/tonna 
un vismaz 1901 cm3

Or. fr

Pamatojums

Jaunie Eiropas Komisijas ierosinātie standarti ir īstenojami, taču tikai ilgākā laika periodā. 
Papildus būs nepieciešami divi gadi, lai Eiropas transportlīdzekļi emitētu troksni, kas līdzīgs 
elektrotransportlīdzekļu emitētajam troksnim.

Grozījums Nr. 122

Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transportlī
dzekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, tirdzniecībai 
un nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas spēkā 

[2 gadi pēc 

2. posms stājas spēkā 

[5 gadi pēc 

3. posms stājas spēkā 

[7 gadi pēc publicēšanas]
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publicēšanas] publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlīd
zeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlīd
zeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlīd
zeklis*

M Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 sēdvietu skaits 
< 9; 

jaudas attiecība 
pret masu 
> 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 2 tonnas < 
masa < 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas

72 73 70 71 70 71
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N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst 
attiecīgajai apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 
2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka 
par 2 tonnām.
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Grozījums

Robežvērtības, kategorijas un pārejas noteikumi ECE R51.03,
jauni transportlīdzekļu tipi

1. posms 2. posms 3. posms

2 gadi
pēc ECE R51.03
stāšanās spēkā 
Ierobežojums [dB(A)]

4 gadi
pēc 1. posma

Ierobežojums 
[dB(A)]

6 gadi
pēc 1. posma

Ierobežojums 
[dB(A)]

4 gadi
pēc 2. posma

Ierobežojums 
[dB(A)]

6 gadi pēc 
2. posma

Ierobežojums 
[dB(A)]

              jaudas/masas attiecība 
≤ 120 kW/t
M1        120 < jaudas/masas 
attiecība ≤ 160 kW/t
                jaudas/masas attiecība 
> 160 kW/t

72
73
75

70
–
74

–
71
-

68
70
73

–
–
–

               transportlīdzekļa pilnā 
masa ≤ 2,5 t
M2        2,5 < transportlīdzekļa 
pilnā masa ≤ 3,5 t
               transportlīdzekļa pilnā 
masa > 3,5 t

72
74
75

70
72
–

–
–
73

69
71
–

–
–
71
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             jauda ≤ 180 kW
M3       180 < jauda ≤ 250 kW
               jauda > 250 kW

76
78
80

–
–
–

74
78
78

–
–
–

73
76
76

            transportlīdzekļa pilnā 
masa ≤ 2,5 t
N1        2,5 t < transportlīdzekļa 
pilnā masa ≤ 3,5 t

72
74

70
72

–
–

68
71

–
–

             jauda ≤ 150 kW
N2        jauda > 150 kW

77
78

–
–

75
77

–
–

72
75

             jauda ≤ 250 kW
N3         jauda > 250 kW

81
82

–
–

79
81

–
–

77
79

Apvidus transportlīdzekļu “G” visām kategorijām +1 dB(A) 1. posmā; papildu prasība M1G — iegrimes dziļums 50 cm, braukšanas kalnā spēja 
30 %.
Apvidus transportlīdzekļu “G” visai N3un M3 kategorijai +2 dB(A) 2. posmā un turpmāk, visām pārējām kategorijām +1 dB(A) 2. posmā un 
turpmāk.
Noapaļošana un mērījumu nenoteiktība saskaņā ar R51.02.

Or. en
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Pamatojums

Eiropas Ekonomikas komisijas Regula R51 (ECE-R51) būtu jāgroza saistībā ar jaunas testa 
metodes un papildu noteikumu par trokšņa emisiju ieviešanu. Jauno testa metodi vajadzētu īstenot, 
nosakot jaunas robežvērtības. Būtu jāpanāk ieguvums vides ziņā, izmantojot triju posmu pieeju 
attiecībā uz robežvērtībām. Pārejas noteikumi atspoguļo transportlīdzekļu izgatavotāju vajadzību 
pārveidot ražojumu konstrukciju atbilstīgi parastajiem ražošanas cikliem.

Grozījums Nr. 123
Britta Reimers

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transportlīd
zekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīd
zekļu tipa 
apstiprināju
ma 
robežvērtība
s

Jaunu 
transportlīd
zekļu tipa 
apstiprināju
ma 
robežvērtība
s

Robežvērtības 
jaunu 
transportlīdzekļ
u reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms 
stājas spēkā 

[2 gadi pēc 
publicēšana
s]

2. posms 
stājas spēkā 

[5 gadi pēc 
publicēšana
s]

3. posms stājas 
spēkā 
[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Ap
vid
us 
tra
nsp

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Ap
vid
us 
tra
nsp

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidu
s 
transpo
rtlīdzek
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ortl
īdz
ekli
s*

ortl
īdz
ekli
s*

lis*

M Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
pasažieru pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1

sēdvietu skaits < 9;
jaudas attiecība pret masu
> 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2
sēdvietu skaits > 9; masa 
< 2 tonnas 72 72 70 70 70 70

M2
sēdvietu skaits > 9; 2 tonnas < 
masa < 3,5 tonnas 73 74 71 72 71 72

M2

sēdvietu skaits > 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas;
nominālā dzinēja jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits > 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas;
nominālā dzinēja jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
preču pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnas < masa < 3,5 tonnas 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 
75 < nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 77 79 75 77 75 77
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nominālā dzinēja jauda > 150 kW

N3

masa > 12 tonnas; 
75 < nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

*Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus 
transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā.

**M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus transportlīdzekļiem ir 
spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 2 tonnām.

Parlamenta grozījums

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem un noapaļo līdz tuvākajam veselam 
skaitlim, nepārsniedz šādas robežas.

Transportlīd
zekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas apraksts Vispārīgās robežvērtības 1) 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, 
kas izteiktas decibelos (A)
1. posms stājas 
spēkā
2 gadus pēc
regulas spēkā 
stāšanās

2. posms stājas 
spēkā
6 gadus pēc 
regulas spēkā 
stāšanās*

M1 jaudas/masas attiecība ≤ 120 kW/t 72 70

120 < jaudas/masas attiecība ≤ 150 kW/t 73 71

jaudas/masas attiecība > 150 kW/tonna 75 74

M2 transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 2,5 t 72 71

2,5 < transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 3,5 t 74 73

N1 transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 2,5 t; tilpums 
< 660 cm3; jaudas/masas attiecība 
(transportlīdzekļa kopējā masa) < 35 kW/t

74 73

transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 2,5 t 72 71
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2,5 t< transportlīdzekļa pilnā masa ≤ 3,5 t 74 73

Transportlīd
zekļa
kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas apraksts Vispārīgās robežvērtības 1) 
jauniem transportlīdzekļu tipiem, 
kas izteiktas decibelos (A)

1. posms stājas 
spēkā
3 gadus pēc 
regulas spēkā 
stāšanās

2. posms 
stājas spēkā
8 gadus pēc 
regulas spēkā 
stāšanās

M2 transportlīdzekļa pilnā masa > 3,5 t; 
nominālā jauda ≤ 135 kW

75 74

transportlīdzekļa pilnā masa > 3,5 t; 
nominālā jauda > 135 kW

76 75

M3
2) nominālā jauda ≤ 135 kW 76 75

135 < nominālā jauda ≤ 250 kW 79 78

M3
2) nominālā jauda > 250 kW 80 79

N2 nominālā jauda ≤ 135 kW 78 76

nominālā jauda > 135 kW 79 78

N3 nominālā jauda ≤ 135 kW 79 78
135 < nominālā jauda ≤ 250 kW 81 80

nominālā jauda > 250 kW 82 81

* M1/N1 un M2 < 3,5 t kategorijas transportlīdzekļiem pārejas laiks jaunu transportlīdzekļu 
tirdzniecībai un nodošanai ekspluatācijā ir 2 gadi.
1) Robežvērtības palielina par +2dB M3 un N3 kategorijas transportlīdzeklim un +1 dB citas 
kategorijas transportlīdzeklim, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus transportlīdzekļa 
definīcijai, kas norādīta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā.

2) Robežvērtības palielina par +2dB M2 vai M3 kategorijas transportlīdzeklim, ja tas ir aprīkots ar 
dzirksteļaizdedzes motoru ar nominālo motora apgriezienu skaitu, kas lielāks par 3500 apgr./min.

Or. en

Pamatojums

As the European Regulation on vehicle noise has a direct impact on the worldwide UN-ECE 
Regulation R51 it is important to consider limit values, vehicles classes and time lines which are 
compatible to the technologies in all markets that apply and want to apply to Regulation ECE R51. 
This will avoid a dis-harmonization of the markets and allow manufacturer an easy access to the 
global market.
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Grozījums Nr. 124
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transpor
tlīdzekļa 
kategorij

a

Transportlīdzekļa 
kategorijas apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas spēkā

[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas spēkā

[5 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas spēkā

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidus 
transportl
īdzeklis*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidus 
transportl
īdzeklis*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidus 
transportl
īdzeklis*

M

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1
sēdvietu skaits < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sēdvietu skaits < 9; 

jaudas attiecība pret 
masu 
> 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2
sēdvietu skaits > 9; 
masa < 2 tonnas 72 72 70 70 70 70

M2 sēdvietu skaits > 9; 73 74 71 72 71 72
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2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 
< 5 tonnas;

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 
< 5 tonnas;

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sēdvietu skaits > 9; 
masa > 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sēdvietu skaits > 9; 
masa > 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti preču 
pārvadāšanai

N1
masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas;

nominālā dzinēja 
77 79 75 77 75 77
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jauda > 150 kW

N3

masa > 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus 
transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus transportlīdzekļiem ir spēkā tikai 
tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 2 tonnām.

Grozījums 

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Trans
portlī
dzekļ

a 
kateg
orija

Transportlīdzek
ļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transportlī
dzekļu tipa 
apstiprināj

uma 
robežvērtīb

as*****

1. posms stājas 
spēkā

[2 gadi pēc 
publicēšanas]*****
***

2. posms stājas 
spēkā

[6 gadi pēc 
publicēšanas]*****
***

3. posms stājas 
spēkā

[10 gadi pēc 
publicēšanas]

4. posms 
stājas 
spēkā 
[14 gadi 
pēc 
publicēšan
as]******

Vispārīgi Apvidu Vispārīgi Apvidu Vispārī Apvidu Vispārīgi 
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noteikum
i

s 
transpo
rtlīdzek

lis*

noteikum
i

s 
transpo
rtlīdzek

lis*

gi 
noteiku

mi

s 
transpo
rtlīdzek

lis*

noteikumi
***

Transportlīdzek
ļi, kas paredzēti 
pasažieru un 
preču 
pārvadāšanai**
*****

M1

sēdvietu skaits 
< 9; jaudas 
attiecība pret 
masu 
< 120 kW/tonn
a 

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

M1

sēdvietu skaits 
< 9; 120 
kW/tonna <

jaudas attiecība 
pret masu 
< 160 kW/tonn
a

73 74 72 73 71 72 68

M1

sēdvietu skaits 
< 9; 

jaudas attiecība 
pret masu 
> 160 kW/tonn
a

75 76 74 75 73 74 70

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2,5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2,5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2 sēdvietu skaits 74 75 72 73 71 72 70
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> 9; 2,5 tonnas
< masa 
< 3,5 tonnas

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa
> 3,5 tonnas;

76 77 73 74 72 73 71

N1
masa <
2,5 tonnas 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tonnas < 
masa <
3,5 tonnas

73 74 73 74 72 73 69

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transportlī
dzekļu tipa 
apstiprināj

uma 
robežvērtīb

as*****

1. posms stājas 
spēkā 

[3 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[8 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā

[12 gadi pēc 
publicēšanas]

4. posms 
stājas 
spēkā 

[16 gadi 
pēc 

publicēšan
as]******

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlīdzek

lis*

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlīdzek

lis*

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlīdzek

lis*

Vispārīgi 
noteikumi

***

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

100 kW < 
nominālā 
dzinēja jauda 

76 77 74 75 73 74 72
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< 180 kW

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

180 < 
nominālā 
dzinēja jauda 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā 
dzinēja jauda 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

150 kW 
< nominālā 
dzinēja jauda

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa 
> 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masa 
> 12 tonnas; 

100 < nominālā 
79 80 78 79 77 78 75
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dzinēja jauda 
< 150 kW

N3

masa 
> 12 tonnas; 
150 <
nominālā 
dzinēja jauda 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa 
> 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus 
transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 
4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus transportlīdzekļiem ir 
spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 2 tonnām.

*** Apvidus transportlīdzekļiem vispārīgās robežvērtības tiek palielinātas par + 1 dB(A).

**** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai: 2 gadi pēc attiecīgā 
posma stāšanās spēkā.

***** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai: 3 gadi pēc attiecīgā 
posma stāšanās spēkā.

****** Pēc 3. posma uzsākšanas Komisija veic padziļinātu pētījumu, lai apstiprinātu 4. posmu, 
ņemot vērā ierosināto trokšņa ierobežojumu tehnisko iespējamību. Labvēlīga 
novērtējuma gadījumā 4. posmu piemēro 4 gadus pēc Komisijas pētījuma publicēšanas.

******* M1 īpašam nolūkam paredzēti transportlīdzekļi:

ar ratiņkrēslu piekļūstamu transportlīdzekļu (kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma 5.5. punktā) un bruņotu transportlīdzekļu (kā noteikts 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 5.2. punktā) gadījumā izplūdes sistēmas 
cauruļu modifikācija ir atļauta bez papildu testa veikšanas ar nosacījumu, ka tiek 
saglabātas visas oriģinālās emisijas kontroles ierīces, tostarp daļiņu filtri (ja tādi ir). Ja 
ir jāveic jauns tests, tiek atļauts par 2 dB(A) pārsniegt pieļaujamo robežvērtību.

******** Mazās sērijās izgatavotu transportlīdzekļu, kā noteikts Direktīvas 2007/46/EK 
XII pielikuma A daļas 1. sadaļā, 1. un 2. posma piemērošanas datums tiek atlikts uz
diviem gadiem.

Or. en
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Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Regulas priekšlikums
III pielikums 

Komisijas ierosinātais teksts
III pielikums

Robežvērtības
Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transportlīdz
ekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas apraksts Robežvērtības, kas izteiktas dB(A) [decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzek
ļu tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļ
u tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā
[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas
spēkā
[5 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas spēkā

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvi
dus 
trans
portl
īdze
klis*

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvid
us 
transp
ortlīd
zeklis
*

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvidus 
transportlīdze
klis*

M
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti pasažieru 
pārvadāšanai
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M1 sēdvietu skaits < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sēdvietu skaits < 9;

jaudas attiecība pret 
masu > 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2
sēdvietu skaits > 9; masa 
< 2 tonnas 72 72 70 70 70 70

M2

sēdvietu skaits > 9; 
2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 
< 5 tonnas;
nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 
< 5 tonnas;

nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas;

nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas;

nominālā dzinēja jauda 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 75 76 73 74 73 74
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75 < nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 tonnas; 
75 < nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK
II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 
2 tonnām.

Grozījums
III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transpor
tlīdzekļa 
kategorij
a

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts Robežvērtības, kas izteiktas dB(A) [decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļ
u tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļ
u tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai ekspluatācijā
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1. posms stājas 
spēkā 
[1 gads pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 
[6 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas spēkā 
[8 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvid
us 
transp
ortlīd
zeklis

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvid
us 
transp
ortlīd
zeklis

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvidus 
transportlīdze
klis

M
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti pasažieru 
pārvadāšanai

M1
sēdvietu skaits > 9; ≤ 
125 kW/tonna 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1

sēdvietu skaits < 9; 
125 kW/tonna < jaudas 
attiecība pret masu 
≤ 150 kW/tonna

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

M1

sēdvietu skaits < 9; jaudas 
attiecība pret masu 
> 150 kW/tonna

75 74 74

M1

sēdvietu skaits < 4, ieskaitot 
vadītāju; jaudas attiecība pret 
masu > 200 kW/tonna; 
vadītāja sēdekļa R punkts < 
450 mm no zemes

77 / 76 / 76 /

M2
sēdvietu skaits > 9; masa 
< 2,5 tonnas 72 72 70 70 70 70

M2
sēdvietu skaits > 9; 2,5 tonnas
< masa < 3,5 tonnas 74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits > 9; 3,5 tonnas 
< masa < 5 tonnas; nominālā 
dzinēja jauda < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2

sēdvietu skaits > 9; 3,5 tonnas 
< masa < 5 tonnas; nominālā 
dzinēja jauda ≥ 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; nominālā dzinēja 
jauda ≤ 180 kW

76 77 75 76 75 76
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M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 180 kW <
nominālā dzinēja jauda 
≤ 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; nominālā dzinēja 
jauda > 250 kW

80 81 79 80 79 80

N Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti preču pārvadāšanai

N1 masa ≤ 2,5 tonnas 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 tonnas < masa < 3,5 tonnas 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 76 77 76 77

N2

3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
≥ 150 kW

78 79 77 78 77 78

N3
masa > 12 tonnas; nominālā 
dzinēja jauda ≤ 180 kW 79 80 78 79 78 79

N3

masa > 12 tonnas; 180 < 
nominālā dzinēja jauda 
≤ 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3
masa > 12 tonnas; nominālā 
dzinēja jauda > 250 kW 82 83 81 82 81 82

*** M1 kategorijas transportlīdzekļiem, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus 
transportlīdzekļu definīcijai saskaņā ar ES Direktīvas 2006/46/EK II pielikuma A.4 pantu un 
turklāt tā ūdens šķēršļu pārvarēšanas dziļums ir lielāks nekā 500 mm un kāpumspēja ir 35°.

Piezīme. Ierobežojumi attiecībā uz N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir pieļaujami tikai tad, ja testos ir 
atļauts izmantot parastas riepas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas klasifikācijas pamatā galvenokārt ir 1970. gada Direktīva 70/157/EEK. Tajā nav ņemti 
vērā pēdējo gadu desmitu jauninājumi transportlīdzekļu tirgū, un to nebūs iespējams piemērot 
nākotnē. Jaunākajā labākajā klasifikācijā ir jāņem vērā patērētāju pieprasījums pēc 
daudzveidīgākiem ražojumiem. Komisijas ierosinātais sagatavošanās periods ir pārāk īss un kļūs 
par iemeslu daudzu ražošanā esošo transportlīdzekļu veidu priekšlaicīgai izņemšanai no aprites. 
Paredzētajā 1. posmā transportlīdzekļu ražotājiem būs jāveic izmaiņas 23 līdz 89 % autoparka un 
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2. posmā — 75 līdz 100 % pārējo ražojumu. Tas izraisīs neprognozējamus zaudējumus. Grozījumā 
ir ierosināts pirmais solis, kas jau skar aptuveni 10 līdz 30 % autoparka, un pēc tam otrais solis, 
kas skar vēl 20 līdz 40 % autoparka atkarībā no ierosinātajām apakškategorijām. Tas ir tehniski 
iespējams un īstenojams.

Automobiļiem ierosināto robežvērtību pamatā ir testēšanas prasības 2 m/s2, kas ir tādas pašas kā 
uzraudzības periodā. Komisija savā priekšlikumā ir mainījusi šo testēšanas nosacījumu uz 3 m/s2. 
Parlaments ir aicināts atjaunot sākotnējo testēšanas nosacījumu. Ja tā nenotiks, iepriekš minētajā 
tabulā norādītās robežvērtības ir jāpalielina par +1 dB(A).

Smagkravas komerciālajiem transportlīdzekļiem piedāvātās robežvērtības ir 82 dB(A), 81 dB(A) un
80 dB(A) 1. posmā, kas skar jau 17 līdz 28 % visu transportlīdzekļu, balstoties uz ACEA pētījumu, 
kura ietvaros tika analizētas 159 datu datnes, paredzot parastu riepu izmantošanu. Komisijas 
ierosināto zemāko robežvērtību pamatā ir Venoliva pētījums, kura ietvaros tikai analizētas tikai 
100 datu datnes, lai gan bija zināms, ka ražotāji ir nosūtījuši vismaz 159 datu datņu. Jau 
2010. gadā pret to bija pausti iebildumi ACEA. Galīgajā 2011. gada Venoliva pētījumā ir paziņots, 
ka datu bāzē ir bijušas 179 datu datnes, bet jau atkal analīzē bija izmantotas tikai 100 datu datnes.

Grozījums Nr. 126
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transpo
rtlīdzekļ
a 
kategori
ja

Transportlīdzekļ
a kategorijas 
apraksts

Robežvērtības, kas izteiktas dB(A) [decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības 
jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā 
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1. posms stājas 
spēkā [2 gadi pēc
publicēšanas]

2. posms stājas spēkā 
[5 gadi pēc
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā [7 gadi pēc
publicēšanas]

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidus 
transport
līdzeklis*

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvidus 
transportlī
dzeklis*

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidus 
transportlī
dzeklis*

M

Transportlīdzekļ
i, kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1
sēdvietu skaits <
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sēdvietu skaits <
9;
jaudas attiecība 
pret masu
> 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 2 tonnas < 
masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas 
< masa 
< 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas 
< masa 
< 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas;

75 76 73 74 73 74
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nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Transportlīdzekļ
i, kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1
2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas;
75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa 
> 12 tonnas;
75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa 
> 12 tonnas; 80 82 78 80 78 80



PE491.113v02-00 42/73 AM\905004LV.doc

LV

nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst 
attiecīgajai apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā.

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka 
par 2 tonnām.

Grozījums

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem un noapaļo līdz tuvākajam 
veselam skaitlim, nepārsniedz šādas robežas.

Vispārējās robežvērtības 1) jauniem transportlīdzekļu 
tipiem, kas izteiktas decibelos (A)

Transpo
rtlīdzekļ
a 
kategori
ja

Transportlīdzekļa 
kategorijas apraksts

1. posms stājas 
spēkā 2 gadus
pēc stāšanās 
spēkā

2. posms stājas 
spēkā 6 gadus pēc 
stāšanās spēkā

3. posms*** 
stājas spēkā 
10 gadus pēc 
stāšanās spēkā**

jaudas attiecība pret 
masu (PMR) 
< 120 kW/tonna

71 70 68

M1 2)
120< PMR < 150 
kW/tonna

72 71 69

PMR > 150 kW/tonna 74 73 72

pieļaujamā kopējā masa 
< 2,5 t; maksimālā 
lietderīgā jauda < 75 kW/t

71 70 69

M2

pieļaujamā kopējā masa 
< 2,5 t; maksimālā 
lietderīgā jauda > 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < pieļaujamā kopējā 74 73 71
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masa < 3,5 t;

N1 pieļaujamā kopējā masa 
< 2,5 t;

72 71 69

2,5 t < pieļaujamā kopējā 
masa < 3,5 t;

74 73 70

Vispārējās robežvērtības 1) jauniem transportlīdzekļu 
tipiem, kas izteiktas decibelos (A)

Transp
ortlīdze
kļa 
kategor
ija

Transportlīdzekļa 
kategorijas apraksts

1. posms stājas spēkā 
3 gadus pēc stāšanās 
spēkā

2. posms 
stājas spēkā 
8 gadus pēc 
stāšanās 
spēkā

3. posms*** 
stājas spēkā 
12 gadus pēc 
stāšanās spēkā**

M2

pieļaujamā kopējā masa 
> 3,5 t; maksimālā 
lietderīgā jauda < 150 kW

76 74 72

pieļaujamā kopējā masa 
> 3,5 t; maksimālā 
lietderīgā jauda > 150 kW

77 75 73

M3 maksimālā lietderīgā 
jauda < 100 kW

74 73 71

100 < maksimālā 
lietderīgā jauda < 150 kW

76 75 73

150 < maksimālā 
lietderīgā jauda < 250 kW

79 78 76

maksimālā lietderīgā 
jauda > 250 kW

80 79 78

maksimālā lietderīgā 
jauda < 75 kW

76 75 73

N2 75 < maksimālā lietderīgā 
jauda < 150 kW

77 76 74

maksimālā lietderīgā 
jauda > 150 kW

78 77 75

maksimālā lietderīgā 
jauda < 100 kW

76 75 73

N3 100 < maksimālā 
lietderīgā jauda < 150 kW

79 78 76

150 < maksimālā 
lietderīgā jauda < 250 kW

81 80 78

maksimālā lietderīgā 82 81 80
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jauda > 250 kW

* M1/N1 un M2 < 3,5 t transportlīdzekļu kategorijai pārejas laikposms jaunu 
transportlīdzekļu tirdzniecībai un nodošanai ekspluatācijā ir 2 gadi.

** Visiem transportlīdzekļiem pārejas laikposms jaunu transportlīdzekļu tirdzniecībai 
un nodošanai ekspluatācijā ir 3 gadi.

*** Uzreiz pēc iepriekšējā posma beigām Komisija veic vētījumu, lai novērtētu šā posma 
iespējamību. Pozitīva novērtējuma gadījumā šo posmu piemēro četru gadu 
laikposmā pēc attiecīgā pētījuma publicēšanas.

1) Robežvērtības palielina par + 2 dB M3 un N3 kategorijas transportlīdzekļiem un par 
+ 1 dB visiem pārējiem transportlīdzekļiem, ja transportlīdzeklis atbilst apvidus 
transportlīdzekļu definīcijai saskaņā ar ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 4. punktu.

2) Robežvērtības palielina par + 1 dB M1 kategorijas transportlīdzekļiem, ja 
transportlīdzekļi ir aprīkoti ar C1D vai C1E kategorijas riepām atbilstoši definīcijai 
Regulas (EK) Nr. 661/2009 II pielikuma A daļā. 

Or. de

Pamatojums

Posmi ir pielāgoti, lai nodrošinātu atbilstošu līdzsvaru starp nepieciešamību uzturēt spēkā 
ražošanas pilnveidošanas ciklus un tiesisko noteiktību un panāktu nepieciešamo veselības 
aizsardzību. Jo īpaši 3. posmā ir noteikti ambiciozi mērķi. Turklāt transportlīdzekļu kategorijas ir 
pielāgotas jaunākajiem tehniskajiem standartiem. Šo transportlīdzekļu kategoriju papildu 
diferencēšana ļauj noteikt reālistiskākas trokšņa robežvērtības. Laikposmi ir savienojami ar 
tipiskajiem ražošanas cikliem un ir atšķirīgi attiecībā uz vieglajiem un smagkravas komerciālajiem 
transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 127

Sabine Wils

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transp
ortlīdze

Transportlīdzekļa Robežvērtības,
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kļa 
kategor

ija

kategorijas apraksts kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 

reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 

nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā 

[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[5 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas spēkā 

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transp
ortlīdz
eklis*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transp
ortlīdz
eklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transpor
tlīdzekli

s*

M Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti pasažieru 

pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits < 9 70 71** 68 69** 68 69**
M1 sēdvietu skaits < 9; 

jaudas attiecība pret 
masu > 150 kW/tonna

71 71 69 69 69 69

M2 sēdvietu skaits > 9; 
masa < 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2 sēdvietu skaits > 9; 
2 tonnas < masa 

< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2 sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 

< 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 

< 5 tonnas; 
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76
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M3 sēdvietu skaits > 9; 
masa > 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sēdvietu skaits > 9; 
masa > 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

75 < nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 tonnas; 
75 < nominālā dzinēja 

jauda < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 
2 tonnām.
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Parlamenta grozījums

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transp
ortlīdze
kļa 
kategor
ija

Transportlīdze
kļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdze
kļu tipa 
apstiprinājum
a 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzek
ļu tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtība
s jaunu 
transportlīdze
kļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai 
un nodošanai 
ekspluatācijā

Jaunu 
transportlīd
zekļu tipa 
apstiprināju
ma 
robežvērtīb
as

Robežvērtīb
as jaunu 
transportlīd
zekļu 
reģistrācijai
, 
tirdzniecība
i un 
nodošanai 
ekspluatācij
ā

1. posms 
stājas spēkā 

[1 gads pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[2 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms 
stājas spēkā 

[4 gadi pēc 
publicēšanas]

4. posms 
stājas spēkā
[6 gadi pēc 
publicēšana
s]

5. posms 
stājas spēkā
[8 gadi pēc 
publicēšana
s]

Vispārīgi 
noteikumi

Vispārīgi 
noteikumi

Vispārīgi 
noteikumi

Vispārīgi 
noteikumi

Vispārīgi 
noteikumi

M

Transportlīdze
kļi, kas 
paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1**

sēdvietu skaits 
< 9;

jaudas 
attiecība pret 
masu 
< 150 kW/tonn
a

70 68 68 66 66
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M1**

sēdvietu skaits 
< 9;

jaudas 
attiecība pret 
masu 
> 150 kW/tonn
a

71 69 69 67 67

M2

sēdvietu skaits 
> 9;

maksimālā
masa 
< 2,5 tonnas

72 70 70 68 68

M2

sēdvietu skaits 
> 9;

2,5 tonnas < 
maksimālā
masa 
< 3,5 tonnas

73 71 71 69 69

M2

sēdvietu skaits 
> 9;

3,5 tonnas < 
maksimālā
masa 
< 5 tonnas 

74 72 72 70 70

M3

sēdvietu skaits 
> 9;

maksimālā
masa 
> 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

sēdvietu skaits 
> 9;

maksimālā
masa 
> 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 250 kW

77 75 75 73 73

N Transportlīdze
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kļi, kas 
paredzēti preču 
pārvadāšanai

N1**

maksimālā
masa 
< 2,5 tonnas

71 69 69 67 67

N1**

2,5 tonnas < 
maksimālā
masa 
< 3,5 tonnas

72 70 70 68 68

N2

3,5 tonnas < 
maksimālā
masa 
< 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

77 75 75 73 73

N3

maksimālā
masa 
> 12 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

maksimālā
masa 
> 12 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 250 kW

78 76 76 74 74

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 
2 tonnām.
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*** Visas robežvērtības N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir pazeminātas par 1 dB (A), 
lai ņemtu vērā izmaiņas attiecībā uz norādījumiem par riepām B testa metodē.

**** Apvidus transportlīdzekļiem visas robežvērtības ir pazeminātas par 1dB (A).

Or. en

Grozījums Nr. 128
Toine Manders, Satu Hassi

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Transportlī
dzekļa 
kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā

[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā

[5 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas spēkā 

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīg
i 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis*

Vispārīg
i 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis*

Vispārīg
i 
noteiku
mi

Apvidus 
transportlī
dzeklis*

M Transportlīdzekļi
, kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits <
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sēdvietu skaits < 71 71 69 69 69 69
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9; 

jaudas attiecība 
pret masu 
> 150 kW/tonna

M2 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 2 tonnas < 
masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas < 
masa < 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Transportlīdzekļi
, kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas

72 73 70 71 70 71
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N2 3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa 
> 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa 
> 12 tonnas; 

nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma 
A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus transportlīdzekļiem 
ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 2 tonnām.

Transportlīd
zekļa Transportlīdzekļa Robežvērtības,

Parlamenta grozījumi
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kategorija kategorijas apraksts kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

1. posms stājas spēkā 

[2 gadi pēc publicēšanas]

2. posms stājas spēkā 

[5 gadi pēc publicēšanas]

M
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti pasažieru 
pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits < 9 68 67

M1

sēdvietu skaits < 9; 

jaudas attiecība pret masu 
> 150 kW/tonna

71 69

M2
sēdvietu skaits > 9; masa 
< 3,5 tonnas 73 71

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa 
< 5 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

74 72

M2

sēdvietu skaits > 9; 
3,5 tonnas < masa
< 5 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

76 74

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

75 73

M3

sēdvietu skaits > 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

77 75

N Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti preču 
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pārvadāšanai

N1 masa < 2,5 tonnas 68 67

N1
2,5 tonnas < masa 
< 3,5 tonnas 70 68

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

75 73

N2

3,5 tonnas < masa 
< 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

77 75

N3

masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda 
< 150 kW

77 75

N3

masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda 
> 150 kW

79 77

* Visiem transportlīdzekļiem robežvērtības palielina par 1 dB(A), ja 
transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas 
minēta ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** Visām transportlīdzekļu kategorijām pārejas periods jauno transportlīdzekļu 
pārdošanai un nodošanai ekspluatācijā ir 2 gadi.

Or. en

Pamatojums

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 
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technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
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. 

Grozījums Nr. 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transportlīdzek
ļa kategorija

Transportlīdze
kļa kategorijas 

apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 

reģistrācijai, 
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robežvērtības robežvērtības tirdzniecībai un 
nodošanai 

ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā 

[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[5 gadi pēc
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā 

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlīdze
klis*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlīdze
klis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transpor
tlīdzekli

s*

M Transportlīdze
kļi, kas 

paredzēti 
pasažieru

pārvadāšanai

M1 sēdvietu skaits 
< 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 sēdvietu skaits 
< 9; 

jaudas 
attiecība pret 

masu 
> 150 kW/tonn

a

71 71 69 69 69 69

M2 sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 2 tonnas

< masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 3,5 tonnas 

< masa
< 5 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 

< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 sēdvietu skaits 
> 9; 

76 78 74 76 74 76
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3,5 tonnas < 
masa 

< 5 tonnas; 
nominālā 

dzinēja jauda 
> 150 kW

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 

> 5 tonnas; 
nominālā 

dzinēja jauda 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 sēdvietu skaits 
> 9; masa 

> 5 tonnas; 
nominālā 

dzinēja jauda 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Transportlīdze
kļi, kas 

paredzēti 
preču 

pārvadāšanai

N1 masa 
< 2 tonnas

71 71 69 69 69 69

N1 2 tonnas < 
masa 

< 3,5 tonnas

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tonnas < 
masa 

< 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 

< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tonnas < 
masa 

< 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 

< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tonnas < 
masa 

77 79 75 77 75 77
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< 12 tonnas; 
nominālā 

dzinēja jauda 
> 150 kW

N3 masa 
> 12 tonnas; 

75 < nominālā 
dzinēja jauda 

< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa 
> 12 tonnas; 

nominālā 
dzinēja jauda 

> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus 
transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir lielāka par 
2 tonnām.
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Parlamenta grozījums

III pielikums

Robežvērtības

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar II pielikuma noteikumiem, nepārsniedz šādas robežas.

Transp
ortlīdze
kļa 
kategor
ija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,

kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības 
jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā 
[1 gads pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 
[3 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā 
[5 gadi pēc 
publicēšanas]

4. posms stājas 
spēkā 
[8 gadi pēc 
publicēšanas]

5. posms stājas 
spēkā 
[10 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīg
i 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispārīgi 
noteiku
mi

Apvid
us 
transp
ortlīdz
eklis*

Vispārīgi 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*
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M Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
pasažieru pārvadāšanai

M1

sēdvietu skaits < 9;

jaudas attiecība pret masu 
< 150 kW/tonna

70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1

sēdvietu skaits < 9;

jaudas attiecība pret masu 
> 150 kW/tonna

71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
sēdvietu skaits > 9;
maksimālā masa < 2,5 tonnas

72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2

sēdvietu skaits > 9;
2,5 tonnas < maksimālā masa 
< 3,5 tonnas

73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2

sēdvietu skaits > 9;

3,5 tonnas < maksimālā masa 
< 5 tonnas

74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

sēdvietu skaits > 9;
maksimālā masa > 5 tonnas;

nominālā dzinēja jauda < 250 kW
75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3

sēdvietu skaits > 9;

maksimālā masa > 5 tonnas;
nominālā dzinēja jauda > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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Transp
ortlīdze
kļa 
kategor
ija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)
[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības 
jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

Jaunu 
transportlīdzekļu 
tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 
nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas 
spēkā 
[1 gads pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 
[3 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā 
[5 gadi pēc 
publicēšanas]

4. posms stājas 
spēkā 
[8 gadi pēc 
publicēšanas]

5. posms stājas 
spēkā 
[10 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīg
i 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispārī
gi 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispā
rīgi 
noteik
umi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

Vispārīgi 
noteiku
mi

Apvidus 
transport
līdzeklis
*

N Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
preču pārvadāšanai

N1 maksimālā masa < 2,5 tonnas 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1
2,5 tonnas < maksimālā masa 
< 3,5 tonnas 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**
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N2

3,5 tonnas < maksimālā masa 
< 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda < 150 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3,5 tonnas < masa < 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda > 150 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
maksimālā masa > 12 tonnas;

nominālā dzinēja jauda < 250 kW
77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
maksimālā masa > 12 tonnas; 

nominālā dzinēja jauda > 250 kW
79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta 
ES Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 4. punktā. 

** M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļu palielinātās robežvērtības apvidus transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā 
pieļaujamā masa ir lielāka par 2 tonnām.

*** Visas robežvērtības N3 kategorijas transportlīdzekļiem ir pazeminātas par 1 dB (A), lai ņemtu vērā izmaiņas attiecībā uz 
norādījumiem par riepām B testa metodē. 

Or. en
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Grozījums Nr. 130
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
III pielikums – piezīme pie tabulas (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neatkarīgi no braukšanas situācijas 
atbilstoši VIII pielikumam mērītais 
trokšņu līmenis nedrīkst pārsniegt 
90 dB(A), braucot ar maksimālo ātrumu 
līdz 130 km/h.

Or. de

Pamatojums

Šai regulai jānodrošina, ka tiek izslēgtas pārmērīgas mehānisko transportlīdzekļu radītas trokšņa 
emisijas. 

Grozījums Nr. 131

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

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – zem tabulas (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Un nepārsniedz 90 dB(A) jebkuros 
braukšanas apstākļos, ja maksimālais
ātrums ir mazāks nekā 130 km/h saskaņā 
ar VIII pielikumu. 

Or. en

Pamatojums

Ir atbilstīgi paredzēt regulā, ka nav pieļaujamas ārkārtīgas trokšņa emisijas pilnīgi vai daļēji 
atvērta droseļvārsta nosacījumos. Noteikumos būtu jāparedz, ka attiecīgās iestādes nodrošina 
skaidru īstenošanu satiksmē.
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Grozījums Nr. 132

Sabine Wils

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts – zem tabulas (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Un nepārsniedz 87 dB(A) jebkuros 
braukšanas apstākļos, ja maksimālais 
ātrums ir mazāks nekā 130 km/h saskaņā 
ar VIII pielikumu. 

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 133
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 3.2.2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.2. punktam, izpilda šādas prasības:

Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.1.4. punktam, ir sniegti šādi ieteikumi, 
kas ir uzskatāmi par prasībām 
jaunizbūvētām testa trasēm:

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzētas izmaiņas testa vietas būvniecības specifikācijā. Turpmāk 
līdzšinējais ieteikums būs uzskatāms par obligātu prasību. Līdz ar šīm izmaiņām ir jāveic jebkuras 
šobrīd Eiropā izmantotās testa trases atkārtota sertificēšana, uzskatot to par jaunizbūvētu testa 
trasi.
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Grozījums Nr. 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 3.2.2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.2. punktam, izpilda šādas prasības:

Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.1.4. punktam, ir sniegti šādi ieteikumi:

Or. en

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā ir paredzētas izmaiņas testa vietas būvniecības specifikācijā. Turpmāk 
līdzšinējais ieteikums ceļu būvētājiem par norādījumiem testa trases būvniecībai būs uzskatāms par 
obligātu prasību. Šīs izmaiņas tika veiktas, neīstenojot tehniskas konsultācijas, un Komisija nav 
sniegusi paskaidrojumu par šo izmaiņu priekšvēsturi. Līdz ar šīm izmaiņām faktiski ir jāveic 
jebkuras Eiropā izmantotās testa trases atkārtota sertificēšana, uzskatot to par jaunizbūvētu testa 
trasi. Nevienam nav zināma specifikācijās veikto izmaiņu ietekme, un tās var kļūt par iemeslu 
daudzu testa trašu pārbūvēšanai. Iepriekš jau bija minēts, ka ir pieejams jauns ISO standarts, ar 
kuru nākamo gadu laikā bija paredzēts aizstāt pašreizējās testa trases definīcijas; ir ieteicams 
saglabāt pašreizējās specifikācijas.

Grozījums Nr. 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 3.2.2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.2. punktam, izpilda šādas prasības:

Papildus prasībām, kas minētas no 1. līdz 
3.2.2. punktam, izpilda šādas 
ISO 10844:2011 prasības vai būtu 
jāatsaucas uz ISO 10844:1994 5 gadus 
ilgā pārejas periodā:

Or. en

Pamatojums

Šai prasībai būtu jāatbilst gan šīs Regulas VII pielikuma 1. punktam, gan ANO/EEK ieguldītajam 
darbam. Šī punkta a) līdz g) apakšpunktā minētās prasības ir pārņemtas no ISO standarta 
10844:2011. Tomēr šis standarts nav iekļauts vēl nevienos ANO/EEK noteikumos. Tāpēc ir 
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nepieciešama atsauce uz iepriekšējo ISO standarta 10844:1994 redakciju 5 gadus ilgā pārejas 
periodā, lai ANO/EEK varētu veikt izmaiņas tās noteikumos un testa vietas varētu ieviest šī 
standarta 2011. gada redakcijā noteiktās izmaiņas.

Grozījums Nr. 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 2. punkts – 1. zemsvītras piezīme

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1/ ISO10844:1994. 1/Pirmos piecus gadus pēc šīs regulas 
spēkā stāšanās ražotāji var izmantot testa 
trases, kas sertificētas saskaņā ar ISO 
10844:1994 vai ISO 10844:2011. Pēc šī 
termiņa beigām ražotāji drīkst izmantot 
tādas testa trases, kas atbilst tikai 
ISO 10844:2011.

Or. en

Pamatojums

ISO 10844:1994 2011. gada martā tika aktualizēts un pārveidots par jaunu ISO standartu 
ISO 10844:2011. Tomēr jaunais teksts vēl nav iekļauts visos ANO/EEK noteikumos par 
transportlīdzekļu un riepu testa vietām. Šī iemesla dēļ ir svarīgi paredzēt pārejas periodu no viena 
uz otru standartu, lai ražotāji nepieciešamības gadījumā varētu pārbūvēt jebkuru trasi un 
ANO/EEK varētu ieviest tās noteikumos atsauci uz jauno standartu.

Grozījums Nr. 137

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

Regulas priekšlikums
VII pielikums – 4.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3. Lai izpildītu šo standartu, tekstūras 
dziļuma mērījumus veic vismaz 10 vietās, 
kas vienmērīgi sadalītas braucienu trases 
testa joslā, un to vidējo vērtību salīdzina ar 
norādīto minimālo tekstūras dziļumu. 

4.3. Lai izpildītu šo standartu, tekstūras 
dziļuma mērījumus veic vismaz 10 vietās, 
kas vienmērīgi sadalītas braucienu trases 
testa joslā, un to vidējo vērtību salīdzina ar 
norādīto minimālo tekstūras dziļumu. 
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Procedūras aprakstu skatīt standartā
ISO 10844:1994.

Procedūras aprakstu skatīt standartā
ISO 10844:2011.

Or. en

Pamatojums

Regulai ir jābūt saskaņā ar pašreizējiem ISO standartiem. 

Grozījums Nr. 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 2.3. punkts – 4. rinda „Transportlīdzekļa paātrinājums”

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa paātrinājums aWOT ASEP: 
aWOT ≤ 5,0 m/s2

Transportlīdzekļa paātrinājums aWOT ASEP: 
aWOT ≤ 4,0 m/s2

Or. en

Pamatojums

ASEP testā paredzētais paātrinājuma temps atbilstoši Komisijas priekšlikumā noteiktajam neatbilst 
braukšanas nosacījumiem pilsētā. Vēl tādējādi tiek apgrūtināta testa konsekventa atkārtošana 
lielāku paātrinājumu gadījumos. ASEP izmantoto datu kopums neizriet no B metodes datiem. 
Patiesībā B metode un ASEP nav saistīti, tāpēc pāreja uz B metodi nav jāiekļauj arī ASEP testā. 
Turklāt nav veikts pilnvērtīgs ietekmes novērtējums, lai pāreja no 4,0 uz 5,0 m/s2 būtu uzskatāma 
par pamatotu.

Grozījums Nr. 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 2.4. punkts – 3. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai ASEP tests atbilstu nosacījumiem un 
to varētu atkārtot (tipa apstiprināšanas 
iestādei), transportlīdzekļi ir jātestē, 
izmantojot ražotāja paredzēto 
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pārnesumkārbas kalibrēšanu.

Or. en

Pamatojums

Ražotāja paredzētā pārnesumkārbas kalibrēšana ir jāizmanto šādu iemeslu dēļ: tā kā 
pārnesumkārba ir jādarbina ārpus „parastajiem” parametriem, ir jāveic kalibrācija, lai 
„noturētu” izvēlētos pārnesumus ASEP testa laikā; attiecībā uz iepriekš minēto nav iespējama 
īpaša ražošanā esošo automašīnu kalibrēšana. Tāpēc nav iespējams nodrošināt ražošanas 
atbilstību; nelineārs paātrinājums — augsta skaitliska pārnesuma noturēšana un pilnas jaudas 
piemērošana no zemiem RPM (apgriezieni minūtē) — var izraisīt dzinēja RPM „uzliesmošanu”. 
Uzliesmošanu izraisa kļūmes griezes momenta pārveidotāja darbībā pie zemiem dzinēja RPM.

Grozījums Nr. 140
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja noteiktais trokšņa līmenis kādā punktā 
pārsniedz robežvērtību, tajā pašā punktā 
veic divus papildu mērījumu, lai pārbaudītu 
mērījuma nenoteiktību. Ja vidējais no trim 
derīgajiem mērījumiem šajā konkrētajā 
punktā atbilst specifikācijai, 
transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst 
ASEP.

Ja noteiktais trokšņa līmenis kādā punktā 
pārsniedz robežvērtību, tajā pašā punktā 
veic divus papildu mērījumus, lai 
pārbaudītu mērījuma nenoteiktību. Ja 
vidējais no trim derīgajiem mērījumiem 
šajā konkrētajā punktā atbilst 
specifikācijai, transportlīdzeklis vēl 
joprojām atbilst ASEP. Transportlīdzeklis 
nevienā braukšanas situācijā nedrīkst 
pārsniegt 90 db(A).

Or. de

Pamatojums

Šai regulai jānodrošina, ka tiek izslēgtas pārmērīgas mehānisko transportlīdzekļu radītas trokšņa 
emisijas.

Grozījums Nr. 141
Holger Krahmer
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Regulas priekšlikums
IX pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

IX pielikums

Pasākumi hibrīda elektrotransportlīdzekļu un elektrotransportlīdzekļu dzirdamības 
nodrošināšanai

Šis pielikums attiecas uz akustisko transportlīdzekļu brīdināšanas sistēmu (AVAS) hibrīda 
elektrotransportlīdzekļiem un elektrotransportlīdzekļiem.

A Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas sistēma

1. Definīcija

Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas sistēma (AVAS) ir skaņu ģenerējoša 
ierīce, kas informē gājējus un citus ievainojamus satiksmes dalībniekus.

2. Sistēmas darbības efektivitāte

Ja transportlīdzeklim uzstādīts AVAS, tas atbilst tālāk noteiktajām prasībām.

3. Darbības nosacījumi

a) Skaņas ģenerēšanas metode

AVAS automātiski ģenerē skaņu minimālā rādiusā pie ātruma līdz 20 km/h un 
braucot atpakaļgaitā, ja tas piemērojams transportlīdzekļa kategorijai. Ja 

transportlīdzeklis aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, kas darbojas iepriekšminētā 
ātruma robežās, AVAS drīkst neģenerēt skaņu.

Transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar atpakaļgaitas brīdināšanas ierīci ar skaņas 
signālu, AVAS nav jāģenerē skaņa, pārvietojoties atpakaļgaitā.

b) Pauzes slēdzis

AVAS var būt aprīkots ar slēdzi darbības īslaicīgai pārtraukšanai (“pauzes 
slēdzis”).

Tomēr, ja ir pauzes slēdzis, tad transportlīdzeklim jābūt aprīkotam arī ar ierīci, 
kas norāda, ka ierīce, kas vadītāju vadītāja sēdeklī informē par transportlīdzekļu 

tuvošanos, ir pauzes stāvokli.
AVAS jāsaglabā spēja atsākt darbību pēc darbības apturēšanas ar pauzes slēdzi.
Ja transportlīdzeklim uzstādīts pauzes slēdzis, tam jāatrodas tādā vietā, kur tas 

ērti atrodams un lietojams.

c) Mazināšana

AVAS trokšņa līmeni var mazināt transportlīdzekļu darbības periodos.

4. Skaņas veids un skaļums
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a) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt nepārtrauktai skaņai, kas sniedz informāciju 
gājējiem un citiem ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par darbībā esošu

transportlīdzekli.
Tomēr nav pieņemamas šādas un līdzīga veida skaņas:

i) sirēnas, taures, zvaniņu, zvanu un neatliekamās palīdzības 
transportlīdzekļu signāli,

ii) brīdinājuma signāli, piemēram, ugunsgrēka trauksmes, 
pretzādzības signalizācijas, dūmu signāli,

iii) intermitējoša skaņa.
Jāizvairās no šādām un līdzīga veida skaņām:

iv) melodiskas skaņas, dzīvnieku un kukaiņu skaņas,
v) skaņas, kas traucē identificēt transportlīdzekli un/vai tā darbību 

(piemēram, paātrinājumu, ātruma samazināšanu u.c.).

b) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt viegli asociējamai ar transportlīdzekļa darbību, 
piemēram, izmantojot skaņas līmeņa vai veida automātisku variēšanu atkarībā 

no transportlīdzekļa ātruma.

c) AVAS ģenerētais skaņas līmenis nedrīkst pārsniegt tādas pašas kategorijas 
līdzīgu transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju un darbojas pēc 

vienādiem nosacījumiem, aptuveno skaņas līmeni.
Ar vidi saistīti apsvērumi:

Ar AVAS izveidi rūpējas par trokšņa ietekmi uz visu sabiedrību.

Grozījums

svītrots
Or. de

Pamatojums
Pirms pieņemt regulējumu, vispirms ir jāveic minimālo prasību ietekmes novērtējums un jānovērtē 
ieguvums no turpmākām atziņām. Tam tad ir jābūt saistošam, nevis brīvprātīgam. Turklāt tas 
attiecas uz ceļu satiksmes drošību, tādējādi tas ir nepareizi ievietots vides tiesību aktā.

Grozījums Nr. 142
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 4. punkts
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Grozījums

Komisijas ierosinātais teksts
IX pielikums

4. Skaņas veids un skaļums

a) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt nepārtrauktai skaņai, kas sniedz informāciju gājējiem 
un citiem ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par darbībā esošu transportlīdzekli.

Tomēr nav pieņemamas šādas un līdzīga veida skaņas:

i) sirēnas, taures, zvaniņu, zvanu un neatliekamās palīdzības 
transportlīdzekļu signāli,

ii) brīdinājuma signāli, piemēram, ugunsgrēka trauksmes, pretzādzības 
signalizācijas, dūmu signāli,

iii) intermitējoša skaņa.

Jāizvairās no šādām un līdzīga veida skaņām:

iv) melodiskas skaņas, dzīvnieku un kukaiņu skaņas,

v) skaņas, kas traucē identificēt transportlīdzekli un/vai tā darbību 
(piemēram, paātrinājumu, ātruma samazināšanu u.c.).

b) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt viegli asociējamai ar transportlīdzekļa darbību, 
piemēram, izmantojot skaņas līmeņa vai veida automātisku variēšanu atkarībā no 
transportlīdzekļa ātruma.

c) AVAS ģenerētais skaņas līmenis nedrīkst pārsniegt tādas pašas kategorijas līdzīgu 
transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju un darbojas pēc vienādiem 
nosacījumiem, aptuveno skaņas līmeni.

Ar vidi saistīti apsvērumi:

Ar AVAS izveidi rūpējas par trokšņa ietekmi uz visu sabiedrību.
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Or. de

Grozījums Nr. 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise 

Regulas priekšlikums
X pielikums – 5.2.1.1. punkts 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.2.1.1. Trokšņa slāpēšanas sistēmas un 
rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmas 
trokšņa tests jāveic ar vienlīdzīgām

5.2.1.1. Trokšņa slāpēšanas sistēmas un 
rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmas 
trokšņa tests jāveic ar parastām riepām 

Parlamenta ierosinātais grozījums

4. Skaņas veids un skaļums

a) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt nepārtrauktai skaņai, kas sniedz informāciju gājējiem 
un citiem ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par darbībā esošu transportlīdzekli.

Tomēr nav pieņemamas šādas un līdzīga veida skaņas:

i) sirēnas, taures, zvaniņu, zvanu un neatliekamās palīdzības 
transportlīdzekļu signāli,

ii) brīdinājuma signāli, piemēram, ugunsgrēka trauksmes, pretzādzības 
signalizācijas, dūmu signāli,

iii) intermitējoša skaņa.

Jāizvairās no šādām un līdzīga veida skaņām:

iv) melodiskas skaņas, dzīvnieku un kukaiņu skaņas,

v) skaņas, kas traucē identificēt transportlīdzekli un/vai tā darbību 
(piemēram, paātrinājumu, ātruma samazināšanu u.c.).

b) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt viegli asociējamai ar transportlīdzekļa darbību un 
braukšanas virzienu, piemēram, izmantojot skaņas līmeņa vai veida automātisku 
variēšanu atkarībā no transportlīdzekļa ātruma.

c) AVAS ģenerētais skaņas līmenis nedrīkst pārsniegt tādas pašas kategorijas līdzīgu 
transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar iekšdedzes dzinēju un darbojas pēc vienādiem 
nosacījumiem, aptuveno skaņas līmeni.

Ar vidi saistīti apsvērumi:

Ar AVAS izveidi rūpējas par trokšņa ietekmi uz visu sabiedrību.
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parastām riepām (definētas 2.8. punktā 
ANO/EEK Noteikumos Nr. 117 (OV L231, 
29.8.2008. 19. lpp.)). Testus nedrīkst veikt 
ar “speciālo funkciju” riepām vai “sniega” 
riepām, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu 
Nr. 117 2.9. un 2.10. punktā. Šāda veida 
riepas var paaugstināt transportlīdzekļa 
trokšņa līmeni vai maskējoši iedarboties 
uz trokšņa samazināšanas veiktspējas 
salīdzinājumu. Riepas var būt lietotas, bet 
tām ir jāatbilst tiesiskajām prasībām 
izmantošanai faktiskos braukšanas 
apstākļos.

(definētas 2.8. punktā ANO/EEK 
Noteikumos Nr. 117). Testus nedrīkst veikt 
ar “vilces” riepām, “speciālo funkciju” 
riepām vai “sniega” riepām, kā noteikts 
ANO/EEK Noteikumu Nr. 117 2.10., 2.11. 
un 2.12. punktā.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz šīs regulas II pielikuma 3. daļas 3.2.2. punktu ir jāsvītro atsauce uz novecojušo 
ANO/EEK Noteikumu Nr. 117 redakciju. Turklāt otrā daļa ir jāpapildina ar vilces riepām, lai 
nodrošinātu tās saskaņu ar šīs regulas II pielikuma 3. daļas 3.2.2. punkta 2. zemsvītras piezīmi. Ir 
jāveic attiecīgas izmaiņas ANO/EEK Noteikumu Nr. 117 punktu numerācijā, kuros ir norādīta 
vilces riepu, speciālo funkciju riepu un sniega riepu definīcija.


