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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].



PR\902242ET.doc 3/24 PE487.819v02-00

ET

SISUKORD

lehekülg

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT ................5

SELETUSKIRI ....................................................................................................................24



PE487.819v02-00 4/24 PR\902242ET.doc

ET



PR\902242ET.doc 5/24 PE487.819v02-00

ET

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite 
mürataseme kohta
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0856),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille 
alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0487/2011),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. aprilli 2012. aasta arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni arvamusi 
(A7-0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi tüübikinnituse nõudeid juba 
kohaldatakse CO2 heitkoguseid käsitlevate 
ELi õigusaktide raames, mille seas on 
muu hulgas järgmised: Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 
tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 
ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
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hooldusteabe kättesaadavust1, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. 
aasta määrus (EÜ) nr 443/2009, millega 
kehtestatakse uute sõiduautode 
heitenormid väikesõidukite 
süsinikdioksiidiheite vähendamist 
käsitleva ühenduse tervikliku 
lähenemisviisi raames2, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. 
aasta määrus (EÜ) nr 595/2009, mis 
käsitleb mootorsõidukite ja mootorite 
tüübikinnitust seoses raskeveokite 
heitmetega (Euro VI) ning sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust 
ning millega muudetakse määrust (EÜ) 
nr 715/2007 ja direktiivi 2007/46/EÜ ning 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 
80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 
2005/78/EÜ3 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. mai 2011. aasta määrus (EL) 
nr 510/2011, millega kehtestatakse uute 
väikeste tarbesõidukite heitenormid, 
lähtudes väikesõidukite CO2-heite 
vähendamist käsitlevast liidu terviklikust 
lähenemisviisist4. Tehnilised nõuded, 
mida kohaldatakse CO2 heitkoguseid ja 
saasteainete heite piirnorme käsitlevate 
ELi õigusaktide raames, peaksid olema 
kooskõlas nõuetega, mida kohaldatakse 
müra vähendamist käsitlevate õigusaktide 
raames. Seetõttu tuleks ELi 
tüübikinnituse nõuded kehtestada nii, et 
see kahetine eesmärk kindlalt 
saavutataks.
_________________
1 ELT L 171, 29.6.2007, lk 1
2 ELT L 140, 5.6.2009, lk 1
3 ELT L 188, 18.7.2009, lk 1
4 ELT L 145, 31.5.2011, lk 1

Or. en

Selgitus

CO2 heitkoguste vähendamise tehniliste meetmete hulka kuuluvad meetmed sõiduki kaalu 
vähendamiseks, kusjuures tehnilised meetmed müra vähendamiseks heliisolatsioonide abil 
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tavaliselt suurendavad sõiduki kaalu ja suurendavad CO2 heitkoguseid. Kuigi 
heliisolatsioonid vähendavad müra, suurendavad nad samas pealegi mootori põlema 
süttimise ohtu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mürataseme alase teabe jagamine 
tarbijatele, autoparkide haldajatele ja 
riigiasutustele võib mõjutada ostuotsuseid 
ja kiirendada üleminekut vaiksemale 
sõidukipargile. Et anda tarbijatele 
vajalikku teavet, peaks tootja jagama 
kooskõlas ühtlustatud katsemeetoditega 
sõidukite mürataset käsitlevat teavet 
müügikohas ja tehnilistes 
tutvustusmaterjalides. Sõiduki 
müratasemest tuleks tarbijat teavitada 
märgise abil, mis sarnaneb CO2 
heitkoguseid, kütusekulu ja rehvimüra 
käsitleva teabe jaoks kasutatavate 
märgistega.

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole tarbija sõidukite müratasemest enne ostu teadlik. Rehvide märgistamist 
käsitlevates õigusaktides nõutakse, et müügikohas ja reklaammaterjalides antaks teavet 
rehvimüra kohta. Tootjad peaksid sõidukite mürataseme kohta teavet jagama, et suurendada 
madala müratasemega sõidukite ostmist ja tarbijate teadlikke valikuid. Riiklikel ja kohalikel 
ametiasutustel on sõidukiparkide peamiste ostjatena tähtis roll ning vastutavad direktiivi 
2002/49/EÜ kohaldamise eest, mille eesmärk on vähendada keskkonnamüra linnades ja 
suuremates transpordiinfrastruktuurides.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Et komisjon saaks asendada (12) Et komisjon saaks kohandada
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käesoleva määruse tehnilised nõuded 
otseviitega ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjadele nr 51 
ja 59, kui uue katsemeetodiga seotud
piirnormid on neis eeskirjades 
kehtestatud, või kohandada neid nõudeid
teaduse ja tehnika arengule, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu õigusakte seoses
käesoleva määruse lisade katsemeetodeid 
ja müratasemeid käsitlevate sätete 
muutmisega. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase konsulteerimise. 
Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

käesoleva määruse tehnilised nõuded 
teaduse ja tehnika arengule, tuleks 
komisjonile kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 delegeerida 
õigus võtta vastu õigusakte, et muuta 
käesoleva määruse lisasid, mis käsitlevad 
ELi tüübikinnitusmenetlusi seoses 
sõidukitüüpide ja heitgaasisüsteemide 
müratasemega, mootorsõidukite müra 
mõõtmise meetodite ja vahenditega, 
summutisüsteemidega, suruõhumüraga, 
toodangu nõuetele vastavuse 
kontrollimisega, katsekoha nõuetega, 
mõõtmismeetoditega müratasemeid
käsitlevatele lisasätetele ning elektri- ja 
hübriidelektriautode kuuldavust tagavate 
meetmetega. Seega on eriti tähtis, et 
komisjon korraldaks ettevalmistustöö 
tegemise ajal asjakohase konsulteerimise, 
sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon 
peaks delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et kooskõlastada komisjoni ettepanek delegeeritud 
õigusaktidega seotud sätete uue standardsõnastusega ning et täpsustada üksikasjalikumalt 
lisasid, mida peaks olema võimalik delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „müügikoht” – sõidukite 
ladustamise ja tarbijatele müümise koht.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tarbijate juurdepääs asjakohasele teabele oleks tagatud siis, kui nad kaaluvad 
sõiduki ostmist, tuleks teha laialdaselt kättesaadavaks teave müra kohta (esitatud tekst oleks 
järjepidev rehvide, sealhulgas nende mürataseme märgistamist käsitleva määruse nr 
1222/2009 artikliga 3).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – punkt 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) „tehnilised tutvustusmaterjalid” –
tehnilised juhendid, brošüürid, infolehed 
ja kataloogid (trükitud, elektroonilisel 
kujul või interneti kaudu edastatavas 
vormis), samuti veebisaidid, mille eesmärk 
on turustada sõidukeid tarbijatele.

Or. en

Selgitus

Selleks et tarbijate juurdepääs asjakohasele teabele oleks tagatud siis, kui nad kaaluvad 
sõiduki ostmist, tuleks teha laialdaselt kättesaadavaks teave müra kohta. (Ettepanekud on 
kooskõlas rehvide, sealhulgas nende mürataseme märgistamist käsitleva määruse nr 
1222/2009 artikliga 3).

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II lisa sätete kohaselt mõõdetud müratase 
ei tohi ületada III lisas esitatud piirnorme.

II lisa sätete kohaselt mõõdetud ja lähima 
täisarvuni ümardatud müratase ei tohi 
ületada III lisas esitatud piirnorme.

Or. en

Selgitus

Selleks et kooskõlastada käesolev muudatusettepanek muude müra käsitlevate ELi 
õigusaktidega, tuleks mõõdetud müratase esitada süsteemsel viisil. Kõikides määrustes 
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registreeritakse lõpptulemus täisarvuna. On tehtud ettepanek, et käesolevas määruses 
kasutataks sama tava.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab kolme aasta jooksul
pärast käesoleva määruse III lisa 
kolmandas veerus 1. etapi kohta viidatud 
kuupäeva üksikasjaliku uuringu, et teha 
kindlaks, kas müra piirnormid on 
asjakohased. Uuringu järelduste põhjal 
võib komisjon vajaduse korral esitada
ettepanekuid käesoleva määruse 
muutmiseks.

Komisjon korraldab ja avaldab võimalikult 
kiiresti pärast III lisa neljandas veerus 
2. etapi kohta viidatud kuupäeva 
üksikasjaliku uuringu, et teha kindlaks, kas 
3. etapi müra piirnormid on asjakohased. 
Uuringu järelduste põhjal esitab komisjon 
vajaduse korral ettepanekuid käesoleva 
määruse muutmiseks. Määruse muutmise 
korral rakendatakse 3. etappi nelja aasta 
möödumisel käesolevas lõigus viidatud 
üksikasjaliku uuringu avaldamisest.
Komisjon korraldab ja avaldab 
võimalikult kiiresti pärast III lisa 
neljandas veerus 3. etapi kohta viidatud 
kuupäeva üksikasjaliku uuringu, et teha 
kindlaks, kas 4. etapi müra piirnormid on 
asjakohased. Selle uuringu järelduste 
põhjal esitab komisjon vajaduse korral 
ettepanekud käesoleva määruse 
muutmiseks. Määruse muutmise korral 
rakendatakse 4. etappi nelja aasta 
möödumisel käesolevas lõigus viidatud 
üksikasjaliku uuringu avaldamisest.

Or. en

Selgitus

Kohaldatava menetlusega seoses tuleks ette näha täiendavad etapid, et tootjatel oleks uute 
nõuetega kohanemiseks piisavalt üleminekuaega.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Teave tarbijatele

Sõidukite tootjad ja turustajad tagavad, et 
käesolevas määruses sätestatud 
tüübikinnituse katsemeetoditele vastavalt 
määratletud müratase detsibellides 
(dB(A)) on esitatud nähtavalt müügikohas 
ja tehnilistes tutvustusmaterjalides.
Komisjon hindab hiljemalt aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist tarbijatele 
sõidukite mürataseme kohta jagatavat 
teavet käsitlevate uute nõuete 
kehtestamise võimalikkust ning kui see on 
asjakohane, esitab Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule ettepaneku kooskõlas 
seadusandliku tavamenetlusega. 
Komisjon võib teha ettepaneku lisada 
sellised nõuded olemasolevasse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 
1999. aasta direktiivi 1999/94/EÜ, milles 
käsitletakse kütusesäästuga ja 
süsinikdioksiidi heitmetega seotud 
andmete tarbijale kättesaadavust uute 
sõiduautode turustamisel1. CO2
heitkoguste puhul kehtivad esitamise 
meetodid on nõutavad ka müratasemete 
jaoks.
_______________
1 ELT L 12, 18.1.2000

Or. en

Selgitus

Praegu ei ole tarbijal võimalik teada sõiduki mürataset enne ostu sooritamist. Selleks et 
suurendada madala müratasemega sõidukite ostmist ja anda tarbijale võimalus teha ostu 
kohta teadlik valik, on tootjal ja turustajal kohustus näidata sõiduki mürataset.
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 b
Teekatte klassifikatsioon ja kvaliteet

Järgides Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
25. juuni 2002. aasta direktiivis 
2002/49/EÜ (mis on seotud 
keskkonnamüra hindamise ja 
kontrollimisega)1 sätestatud läbivaatamise 
tähtaegu, hindab komisjon võimalust 
kehtestada teede klassifikatsioonisüsteem, 
mis iseloomustab tavapärast 
veeremismüra igal teel Euroopa Liidus, 
ning esitab vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
kooskõlas seadusandliku 
tavamenetlusega. 
Komisjon kaalub, kas tuleks lisada nõue, 
et liikmesriigid jagaksid direktiivis 
2002/49/EÜ ette nähtud strateegilistes 
mürakaartides teavet teekatte kvaliteedi 
kohta.
_______________
1 ELT L 189, 18.7.2002

Or. en

Selgitus

Teekatte kvaliteet mõjutab suuresti sõidukite veeremismüra. Seni ei ole kasutatud strateegilist 
lähenemisviisi, mis võimaldaks anda ülevaate teekatte kvaliteedist ELis. Ülaltoodud ettepanek 
võimaldaks liikmesriikidel ja kogukondadel teha selgeks piirkonnad, kus teekatte 
parandamine on otstarbekas ja selle tulemusel väheneks keskkonnamüra.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tootjad otsustavad sõidukitele 
paigaldada helihoiatussüsteemi, peavad 
olema täidetud X lisa nõuded.

Kui tootjad otsustavad sõidukitele 
paigaldada helihoiatussüsteemi, peavad 
olema täidetud IX lisa nõuded.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tehniline parandus.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjonil on õigus I–XI lisa
muutmiseks võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

1. Selleks et kohandada käesoleva 
määruse tehnilisi nõudeid vastavalt 
tehnika ja teaduse arengule, on
komisjonil õigus I, II ja IV–XII lisa
muutmiseks võtta kooskõlas artikliga 11
vastu delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võib komisjonile delegeerida ainult seadusandliku 
õigusakti mitteolemuslikke osi, kusjuures olemuslikud osad jäävad seadusandliku akti 
raamesse. III lisa sätted, s.o müra piirnormid ja üleminekuaeg (etapid) on ettepaneku 
olemuslikud osad ja jäävad seetõttu kaasseadusandjate hooleks. Muudatusettepanek on 
vajalik ka selleks, et kooskõlastada komisjoni ettepanek delegeeritud õigusaktidega seotud 
sätete uue standardsõnastusega.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui katsemeetodiga seotud piirnormid 
määratakse kindlaks ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjas nr 51, kaalub
komisjon III lisas sätestatud tehniliste 
nõuete asendamist otseviitega ÜRO 
Euroopa Majanduskomisjoni eeskirjade 
nr 51 ja 59 vastavatele nõuetele.

2. Kui katsemeetodiga seotud piirnormid 
määratakse kindlaks ÜRO Euroopa 
Majanduskomisjoni eeskirjas nr 51, hindab
komisjon võimalust asendada III lisas 
sätestatud tehnilised nõuded otseviitega 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
eeskirjade nr 51 ja 59 vastavatele nõuetele 
ning esitab vajaduse korral Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku 
muuta III lisa vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele.

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võib komisjonile delegeerida ainult seadusandliku 
õigusakti mitteolemuslikke osi, kusjuures olemuslikud osad jäävad seadusandliku akti 
raamesse. III lisa sätted, s.o müra piirnormid ja üleminekuaeg (etapid) on ettepaneku 
olemuslikud osad ja jäävad seetõttu kaasseadusandjate hooleks.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitused antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

1. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
volitus antakse komisjonile käesolevas 
artiklis sätestatud tingimustel.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et kooskõlastada komisjoni ettepanek delegeeritud 
õigusaktidega seotud sätete uue standardsõnastusega.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta pärast käesoleva määruse 
vastuvõtmise kuupäeva vastu artikli 10 
lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakte.

2. Komisjonile antakse määramata ajaks 
õigus võtta pärast käesoleva määruse 
jõustumise kuupäeva vastu artikli 10 
lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakte.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et kooskõlastada komisjoni ettepanek delegeeritud 
õigusaktidega seotud sätete uue standardsõnastusega.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 10 lõikes 1 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. 
Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 10 lõikega 1, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel ühe kuu võrra 
pikendada.

5. Delegeeritud õigusakt, mis on vastu 
võetud kooskõlas artikli 10 lõikega 1, 
jõustub ainult juhul, kui Euroopa 
Parlament ega nõukogu ei ole esitanud 
vastuväiteid kahe kuu jooksul pärast 
kõnealusest õigusaktist teatamist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule või kui nii 
Euroopa Parlament kui ka nõukogu on 
enne nimetatud ajavahemiku lõppemist 
komisjonile teatanud, et nad ei kavatse 
vastuväiteid esitada. Kõnealust 
ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi 
või nõukogu taotlusel kahe kuu võrra 
pikendada.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et kooskõlastada komisjoni ettepanek delegeeritud 
õigusaktidega seotud sätete uue standardsõnastusega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 välja jäetud
Delegeeritud õigusaktide suhtes 

vastuväidete esitamine
1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
esitada delegeeritud õigusakti suhtes 
vastuväiteid kahe kuu jooksul alates 
õigusaktist teatamise kuupäevast. 
Euroopa Parlamendi või nõukogu 
algatusel pikendatakse seda tähtaega ühe 
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kuu võrra.
2. Kui pärast selle tähtaja möödumist ei 
ole Euroopa Parlament ega nõukogu 
delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid 
esitanud või kui nad on enne seda 
kuupäeva Euroopa Komisjonile teatanud, 
et nad on otsustanud vastuväiteid mitte 
esitada, jõustub delegeeritud õigusakt 
selles nimetatud kuupäeval.
3. Kui Euroopa Parlament või nõukogu 
esitab vastu võetud delegeeritud õigusakti 
suhtes vastuväiteid, siis õigusakt ei jõustu.
Vastuväite esitanud institutsioon peab 
delegeeritud õigusakti suhtes esitatud 
vastuväiteid põhjendama.

Or. en

Selgitus

Artikli 11 lõike 5 kõrval on artikkel 12 üleliigne. Muudatusettepanekuga kooskõlastatakse 
seega komisjoni ettepanek delegeeritud õigusaktidega seotud sätete uue standardsõnastusega.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kiirmenetlus välja jäetud
1. Artikli 10 lõike 1 kohaselt vastu võetud 
delegeeritud õigusaktid jõustuvad 
viivitamata ja neid kohaldatakse seni, 
kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 
kohaselt vastuväiteid. Kui delegeeritud 
õigusakt tehakse Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule teatavaks, tuleb ühtlasi 
põhjendada kiirmenetluse rakendamist.
2. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
delegeeritud õigusakti suhtes esitada 
vastuväiteid kooskõlas artikli 11 lõikes 5 
osutatud menetlusega. Sellisel juhul 
tunnistab komisjon õigusakti kehtetuks 
kohe, kui talle on teatatud Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu otsusest esitada 
vastuväiteid.

Or. en

Selgitus

Kiirmenetluse kasutamist ei ole nõuetekohaselt põhjendatud ei artiklis 10 ega põhjendustes ja 
seepärast tuleks artikkel 13 välja jätta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Uue katsemeetodi eesmärk on simuleerida tegelikku linnaliiklust. Rehvimustri sügavus peaks 
vastama tavapäraselt liikluses kasutatavale sügavusele. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
soovitus on, et rehvimustri minimaalne sügavus oleks 80% täissügavusest.
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1.4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1.2.1.4.1. Käsikäigukasti, 
automaatkäigukasti, kohastuva ülekande 
või sujuvalt muutuva ülekandearvuga 
käigukastiga sõidukid, mida katsetatakse 
fikseeritud ülekandearvudega

4.1.2.1.4.1. Käsikäigukasti, 
automaatkäigukasti, kohastuva ülekande 
või sujuvalt muutuva ülekandearvuga 
käigukastiga sõidukid, mida katsetatakse 
fikseeritud ülekandearvudega

Ülekandearvu on võimalik valida 
järgmistel tingimustel:

Ülekandearvu on võimalik valida 
järgmistel tingimustel:

a) kui üks konkreetne ülekandearv 
võimaldab kiirendust hälbega 5% 
võrdluskiirendusest awot ref, mis ei ületa 
3,0 m/s2, tuleb katse teha selle 
ülekandearvuga;

a) kui üks konkreetne ülekandearv 
võimaldab kiirendust hälbega 5% 
võrdluskiirendusest awot ref, mis ei ületa 
2,0 m/s2, tuleb katse teha selle 
ülekandearvuga;

b) kui ükski ülekandearvudest ei võimalda 
nõutavat kiirendust, tuleb 
võrdluskiirendusest suurema kiirenduse 
jaoks valida ülekandearv i ja 
võrdluskiirendusest väiksema kiirenduse 
jaoks ülekandearv i+1. Kui kiirendus 
ülekandearvul i ei ületa 3,0 m/s2, tuleb 
katsetamiseks kasutada mõlemat 
ülekandearvu. Kaalumissuhe 
võrdluskiirenduse awot ref suhtes arvutatakse 
järgmiselt:

b) kui ükski ülekandearvudest ei võimalda 
nõutavat kiirendust, tuleb 
võrdluskiirendusest suurema kiirenduse 
jaoks valida ülekandearv i ja 
võrdluskiirendusest väiksema kiirenduse 
jaoks ülekandearv i+1. Kui kiirendus
ülekandearvul i ei ületa 2,0 m/s2, tuleb 
katsetamiseks kasutada mõlemat 
ülekandearvu. Kaalumissuhe 
võrdluskiirenduse awot ref suhtes arvutatakse 
järgmiselt:

k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) – awot (i+1)) k = (awot ref – awot (i+1))/(awot (i) – awot (i+1))

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

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

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

kiirenduse, välja arvatud juhul, kui 
ülekandearv i+1 annab kiirenduseks vähem 
kui aurban. Sel juhul tuleb kasutada kahte 
käiku, st käike i ja i+1, kaasa arvatud käiku 
i, mille puhul kiirendus ületab 2,0 m/s2. 
Muudel juhtudel teisi käike ei kasutata. 
Katse ajal saavutatud kiirendust awot test
kasutatakse kiirenduse awot ref asemel 
osalise võimsusteguri kP arvutamiseks;

Or. en
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Selgitus

Olemasolev kasutatav sõidustatistika kergsõidukite ülemaailmse katsemenetluse (Worldwide 
Light Duty Test Procedure – WLTP) väljatöötamiseks näitab, et suurem kiirendus kui 2 m/s² 
ei ole põhjendatud. Pealegi oli 2007.–2010. aastal käesoleva uue määruse kohustusliku 
järelevalvemenetluse aluseks 2 m/s² suurune katsepiirang.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

III lisa
Piirnormid

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

Sõidukikategooria Sõidukikategooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uute sõidukite 
registreerimisel, 

müümisel ja 
kasutuselevõtul

1. etapp alates
[2 aasta möödumisest 

avaldamisest]

2. etapp alates
[5 aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates
[7 aasta möödumisest 

avaldamisest]
Üldin

e
Maastikusõiduk

*
Üldin

e
Maastikusõiduk

*
Üldin

e
Maastikusõiduk

*

M
Reisijateveoks 
kasutatavad 
sõidukid

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

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

71 71 69 69 69 69

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

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3
Istmete arv > 9; 
mass > 5 tonni;
mootori 

75 76 73 74 73 74
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nimivõimsus < 150 
kW

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

N1 Mass < 2 tonni 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 tonni;
mootori 
nimivõimsus > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

III lisa
Piirnormid

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

Üldised piirnormid 1) uutele sõidukitüüpidele, ühik: detsibellid (A)
Sõidukikate
gooria

Sõidukikategooria kirjeldus 1. etapp alates 2 
aasta 
möödumisest 
jõustumisest

2. etapp alates 6 
aasta 
möödumisest 
jõustumisest*

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

4. etapp**** 
alates 14 aasta 
möödumisest 
jõustumisest***

Massivõimsuse indeks < 120 kW/t 71 70 69 67
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M1 2)
120 < massivõimsuse indeks <
150 kW/t

72 71 70 68

Massivõimsuse indeks > 150 kW/t 74 73 72 70
Sõiduki täismass < 2,5 tonni; 
nimivõimsus < 75 kW/t

71 70 69 68

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

72 71 70 68

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

74 73 71 69

N1 Sõiduki täismass < 2,5 tonni 72 71 70 68
2,5 tonni < sõiduki täismass < 3,5 
tonni

74 73 71 69

Üldised piirnormid 1) uutele sõidukitüüpidele, ühik: detsibellid (A)
Sõidukikate
gooria

Sõidukikategooria kirjeldus 1. etapp alates 3 
aasta 
möödumisest 
jõustumisest

2. etapp alates 8 
aasta 
möödumisest 
jõustumisest

3. etapp**** 
alates 12 aasta 
möödumisest 
jõustumisest**

4. etapp**** 
alates 16 aasta 
möödumisest 
jõustumisest***

M2
Sõiduki täismass > 3,5 tonni; 
nimivõimsus < 150 kW

76 74 72 70

Sõiduki täismass > 3,5 tonni; 
nimivõimsus > 150 kW

77 75 73 72

M3 Nimivõimsus < 100 kW 74 73 72 70
100 < nimivõimsus < 150 kW 76 75 73 71
150 < nimivõimsus < 250 kW 79 78 76 74
Nimivõimsus > 250 kW 80 79 78 77
Nimivõimsus < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < nimivõimsus < 150 kW 77 76 74 72
Nimivõimsus > 150 kW 78 77 76 74
Nimivõimsus < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < nimivõimsus < 150 kW 79 78 76 74
150 < nimivõimsus < 250 kW 81 80 78 77
Nimivõimsus > 250 kW 82 81 80 79

* M1/N1 ja M2 < 3,5 t kategooria sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja 
kasutuselevõtul üleminekuperiood 2 aastat.

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

*** Kõigi kategooriate sõidukite puhul on uute sõidukite müümisel ja kasutuselevõtul 
üleminekuperiood 4 aastat.

**** Kohe pärast eelmise etapi rakendamist korraldab komisjon uuringu selle etapi otstarbekuse 
tõendamiseks. Positiivse hinnangu korral rakendatakse seda etappi 4 aastat pärast 
seonduva uuringu avaldamist.

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kohane tasakaal õiguskindluse ja vajaduse vahel hoida alal tööstuse 
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arengutsükleid ning et saavutada vajalik kasu rahvatervisele, on kehtestatud neli etappi. Eriti 
kaugeleulatuvaid eesmärke seatakse etappidega 3 ja 4. Samuti on sõidukikategooriad 
ajakohastatud viimaste tehniliste standardite kohaselt. Nende sõidukikategooriate täiendav 
eristamine võimaldab kehtestada tegelikkusele paremini vastavad mürataseme piirnormid. 
Ajavahemikud ühilduvad tavapäraste tootmistsüklitega ja on erinevad kergsõidukite ja 
raskeveokite jaoks. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – punkt 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Näidise valimine ja tulemuste hindamine 3. Näidise valimine ja tulemuste hindamine
Punktis 2 nimetatud katseteks tuleb valida 
üks sõiduk. Kui katsetulemused vastavad 
direktiivi 2007/46/EÜ X lisas sätestatud 
toodangu nõuetelevastavuse nõuetele, 
loetakse sõiduk vastavaks toodangu 
nõuetelevastavust käsitlevatele sätetele.

Punktis 2 nimetatud katseteks tuleb valida 
üks sõiduk. Kui katsetulemused vastavad 
direktiivi 2007/46/EÜ X lisas sätestatud 
toodangu nõuetelevastavuse nõuetele, 
loetakse sõiduk vastavaks toodangu 
nõuetelevastavust käsitlevatele sätetele.
Kohaldatavateks nõuetelevastavuse 
nõueteks on III lisas esitatud piirnormid 
1dB(A) suuruse täiendava varuga.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas teiste määrustega, näiteks määrusega nr 661/2009 ja vastavuses nõuetega 
kehtivates õigusaktides, nähakse toodangu nõuetelevastavuse kontrollimisel ette täiendav 
+1dB suurune varu.
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SELETUSKIRI

Komisjoni ettepanekus võtta vastu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta on keskseks 
eesmärgiks kaitsta rahvatervist ja keskkonda mootorsõidukite mürataseme vähendamise 
meetmete kaudu. 

Ettepanekuga soovitakse võtta vastu uus katsemeetod mootorsõidukite mürataseme 
mõõtmiseks ja uued müra piirnormid kergsõidukite, keskmise suurusega sõidukite ning 
raskeveokite eri kategooriatele.

Raportöör toetab komisjoni ettepaneku üldsuunda ja peab seda oluliseks sammuks 
mootorsõidukite müra tõttu rahvatervisele ja keskkonnale avaldatava mõju vastu võitlemisel. 
Siiski arvab raportöör, et komisjoni ettepanekule oleks kasulik lisada mitu täiendust ja 
tehnilist kohandust, eelkõige pakkuda madalama müratasemega sõidukite tootmise ja ostmise 
jaoks stiimuleid. Samuti tõdeb raportöör, et mootorsõidukite müra allikaid on mitu, sealhulgas 
mootor, rehvid, teekate ja aerodünaamiline müra.

Komisjoni ettepanekus selle praegusel kujul ei panda piisavalt rõhku tarbijatele 
mootorsõidukite mürataseme alase teabe jagamisele. Raportöör toetab sõidukite müra 
märgistamissüsteemi loomist, et populariseerida madala müratasemega sõidukeid ja 
võimaldada tarbijatel teha sõiduki ostule eelnevalt teadlik valik.

Sõidukite veeremismüra taseme muutmisel on samuti väga tähtis teekatte kvaliteet. Raportöör 
leiab, et komisjoni ettepanekut saaks täiendada teede klassifikatsioonisüsteemi kehtestamise 
abil, mis võimaldaks liikmesriikidel ning nende riiklikel ja kohalikel ametiasutustel jälgida ja 
hinnata tõhusamalt oma teekatte kvaliteeti, eesmärgiga vähendada mõju üldisele 
müratasemele. 

Raportöör soovib esitada ka mitu muudatusettepanekut mootorsõidukite mürataseme 
mõõtmise meetodeid käsitlevate tehniliste nõuete kohta ja piirnorme käsitlevate sätete kohta, 
et viia ettepanek vastavusse katsete tegemise korraga ning parandada nõuete üldist 
otstarbekust. Ettepanekute hulka kuuluvad muudatused rehvimustri sügavust käsitlevates 
sätetes ja kiirenduse piirmäära muudatus ülekandemäära valiku tingimuste puhul. Samuti teeb 
raportöör ettepaneku teatud muudatuste kohta sõidukite liigitamisel seoses müra piirnormide 
kohaldatavusega ning pakub nendega koos välja uue 4. etapi, mida rakendataks siis, kui pärast 
3. etapi järgset komisjonipoolset läbivaatamist on tõestatud selle asjakohasus.

Viimaseks arvab raportöör, et piirnormide (ja nende kohaldamise algusaegade) kehtestamine 
sõidukikategooriatele – nagu on sätestatud komisjoni ettepaneku III lisas –, on määruse 
olemuslik osa, mille üle peaksid otsustama kaasseadusandjad. Seetõttu ei saa raportöör 
toetada ettepanekut volitada komisjoni delegeeritud õigusaktide kaudu muutma määruse neid 
aspekte ning teeb seepärast ettepaneku, et kõik edasised muudatused jõustuvad kaasotsusega 
seadusandliku tavamenetluse raames.


