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Tarkistus 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Noin 500 miljoonasta Euroopan 
unionin kansalaisesta noin 300 miljoonaa 
on rekisteröity ajoneuvon kuljettajaksi. 
Euroopan unionissa rekisteröidään 
22 prosenttia ja tuotetaan 25 prosenttia 
koko maailman ajoneuvoista. Euroopan 
autoteollisuus valmistaa vuosittain 
17 miljoonaa uutta ajoneuvoa. Nämä 
määrät lisääntyvät jatkuvasti.

Or. de

Tarkistus 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Ajoneuvojen melun vähentämistä 
koskevissa teknisissä toimissa ilmenee eri 
vaatimusten välisiä jännitteitä, sillä 
esimerkiksi taloudellisen 
hyödyntämismahdollisuuden olisi 
säilyttävä ennallaan, mutta samalla olisi 
tuotettava vähemmän melua ja 
haitallisten aineiden päästöjä sekä 
parannettava ajoturvallisuutta. 
Pyrkiessään ottamaan kaikki vaatimukset 
oikeudenmukaisesti huomioon ja 
saattamaan ne keskenään tasapainoon 
autoteollisuus törmää liian usein fyysisten 
mahdollisuuksien rajoihin. Autojen 
suunnittelijat onnistuvat yhä uudelleen 
siirtämään näitä rajoja ottamalla käyttöön 
uudempia, innovatiivisia materiaaleja ja 
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menetelmiä. Innovaatiot edellyttävät 
selkeää, ajallisesti perusteltua 
lainsäädännöllistä kehystä. Tämä asetus 
muodostaa kyseisen kehyksen, joten 
lainsäädännössä vaaditaan viipymättä 
vauhdittamaan innovointia yhteiskunnan 
huomioon ottaen ja mahdollistetaan tässä 
yhteydessä teollisuuden tarvitsema 
taloudellinen toimintakyky.

Or. de

Tarkistus 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Meluhaitat ovat ennen kaikkea 
paikallinen ongelma, joka edellyttää
kuitenkin koko unionin laajuista 
ratkaisua. Jokaisessa kestävässä 
melupäästöpolitiikassa on nimittäin aivan 
ensimmäiseksi laadittava toimia, jotka 
aloitetaan melun aiheuttajasta. 
Moottoriajoneuvot, joita tämä asetus 
koskee, ovat määritelmän mukaan täysin 
liikkuvia melun aiheuttajia, minkä vuoksi 
niihin ei voitaisi vaikuttaa riittävästi 
pelkästään kansallisilla toimilla.

Or. de

Tarkistus 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) Henkilöautoissa hallitsevat 
keskinopeuden ollessa alle 45 km/h vielä 
moottorin ja pakokaasujärjestelmän melu 
ja suuremmissa nopeuksissa taas 
rengasmelu ja tuulen aiheuttama melu. 
Rengasmelua ja tuulen aiheuttamaa 
melua esiintyy moottorityypistä ja 
moottorin tehosta riippumatta. Moottorit 
ovat hiljentyneet huomattavasti 1970-
luvulta lähtien ajoneuvojen kehittämisen 
ansiosta, mutta niiden keskimääräinen 
teho ja paino ovat lisääntyneet. Tehon ja 
ajoturvallisuuden lisääntyminen on 
lisännyt ajoneuvon kokonaispainoa, mikä 
on mahdollistanut myös välttämättömän 
ajoneuvon renkaiden kontaktipinnan 
laajentamisen ajovakauden lisäämiseksi. 
Kontaktipinnan laajentuessa ajoneuvon 
rengasmelu lisääntyy.

Or. de

Tarkistus 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Tämän asetuksen kohteena olevista 
melun aiheuttajista johtuvaa melua on 
vaikeampi vähentää kuin ajoneuvon 
renkaiden kanssa kosketuksissa olevan 
tienpäällysteen aiheuttamaa melua. 
Viimeksi mainitun melun vähentäminen 
olisi teknisesti huomattavasti 
yksinkertaisempaa. Melua voidaan jo nyt 
vähentää paikallisesti noin 10 desibeliä 
käyttämällä jo olemassa olevia 
asfalttilajeja, esimerkiksi huokoista 
asfalttia, asfaltteja, joilla on melua 
vähentäviä ominaisuuksia, tai melua 
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vaimentavaa asfalttia sekä soveltamalla 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa 
yhdistetään erilaisia yksinkertaisia 
rakennustoimenpiteitä. Asetuksessa ei 
käsitellä tätä pelkästään paikallisia melun 
aiheuttajia koskevaa tehokasta 
lähestymistapaa, koska sen toteuttaminen 
rasittaisi ensinnäkin voimakkaasti 
valtioiden ja erityisesti 
paikallisviranomaisten talousarvioita. 
Tätä olisi vaikea perustella finanssikriisin 
aikana, ja tämä kuuluisi toiseksi alue- ja 
rakennepolitiikan alaan.

Or. de

Tarkistus 22
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteen II säännösten mukaisesti mitattu 
melutaso ei saa ylittää liitteessä III 
säädettyjä arvoja.

Liitteessä II säädetyissä 
testausolosuhteissa on huomioitava 
tavanomaiset tieajo-olosuhteet sekä 
ajoneuvon muiden keskeisten osien 
testausvaatimukset, joista on jo säädetty 
asetuksessa (EY) N:o 661/2009. Liitteen II 
säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei 
saa ylittää liitteessä III säädettyjä arvoja.

Or. en

Perustelu

Sääntelyn parantamista koskevien periaatteiden noudattamiseksi on tärkeää huolehtia, että 
tässä asetuksessa säädetyt testausolosuhteet eivät vaikuta kohtuuttomasti autonosien 
valmistajiin, jotka ovat jo merkittävällä tavalla vähentäneet melupäästöjä, erityisesti 
rengasteollisuuteen. Tässä yhteydessä on syytä korostaa testausolosuhteiden oikeellisuutta ja 
asettaa "tavanomaiset tieajo-olosuhteet" edellytykseksi liitteessä III säädettyjen raja-arvojen 
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validoimiselle.

Tarkistus 23
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta – 1 a ja 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvo täyttää liitteen X vaatimukset 
automaattisesti, jos sen valmistaja esittää 
tyyppihyväksyntäviranomaiselle tekniset 
asiakirjat, joista käy ilmi, että linjalla 
BB’17 mitattujen moottorin suurimman 
ja pienimmän kierrosnopeuden välinen 
ero on ≤ 0,15 x S liitteessä II säädettyjen 
edellytysten osalta kaikissa 
testiolosuhteissa, jotka sisältyvät 
liitteessä VIII olevassa 3.3 kohdassa 
määriteltyyn ASEP-säätöalueeseen.
Luokkaan N1 kuuluvat ajoneuvot 
vapautetaan ASEP-vaatimuksista, mikäli 
jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 
a) Sylinteritilavuus ≤ 660 ccm ja 
ajoneuvon suurinta sallittua massaa 
käyttäen laskettu tehon ja massan suhde 
(PMR) ≤ 35;
b) Hyötykuorma ≥ 850 kg ja ajoneuvon 
suurinta sallittua massaa käyttäen 
laskettu tehon ja massan suhde (PMR) ≤ 
40.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella asetetaan kehittyvien pk-yritysten kannalta kohtuullisia vaatimuksia. Lisäksi on 
huomattava, että UNICEn ASEP-standardi on räätälöity tavanomaisten luokkaan M1 
kuuluvien ajoneuvojen toimintaa silmällä pitäen ja että vastaava asiantuntijaryhmä suositti 
muiden luokkien pois sulkemista. Täydentävien melupäästösäännösten (ASEP) tavoitteena on 
ehkäistä odottamattomia melupäästöjä, jotka eivät korreloi tyyppihyväksyntätestien tulosten 
kanssa. Koska tätä ei ole koskaan todettu luokkaan N1 kuuluvissa pakettiautoissa, 
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tarkistuksella halutaan varmistaa, että ne jätetään erillisen ASEP-testauksen ulkopuolelle.

Tarkistus 24
Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, 

myyntiä ja 
käyttöönottoa 

koskevat raja-arvot
Vaihe 1 voimaan 

[2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M
Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76
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M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Tavaroiden 
kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A) 

[desibeliä (A)] 

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot****

Uusien
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvotyyppien

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvo-
tyyppien 
tyyppi-

hyväksyn-
nän raja-
arvot****

*

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

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

Vaihe 3 voimaan 
[10 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 
[14 vuoden 
kuluttua 
julkaisemi
sesta] 
******

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen ***

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

M1

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

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M1

istuimia, kpl ≤ 4 
kuljettaja mukaan 
lukien 

77
Ei 

sovelleta 76
Ei 

sovelleta 76
Ei 

sovelleta 76



AM\902129FI.doc 11/22 PE489.517v01-00

FI

tehon ja massan 
suhde > 200 kW/t; 
Kuljettajan 
istuimen R-piste < 
450 mm maan 
pinnasta

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa > 3,5 tonnia 76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

73 74 73 74 72 73 69



PE489.517v01-00 12/22 AM\902129FI.doc

FI

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvo-
tyyppien 
tyyppi-

hyväksyn-
nän raja-
arvot****

*

Vaihe 1 voimaan 
[3 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan
[12 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 

[16 vuoden 
kuluttua 

julkaisemi
sesta] 

******

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen ***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72
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< 150 kW

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** Maastoajoneuvojen osalta tavallisia raja-arvoja korotetaan 1 dB(A):lla
**** Uusien ajoneuvojen ensimmäistä rekisteröintiä koskeva siirtymäaika: 2 vuoden 

kuluttua voimaantulosta lukuun ottamatta luokkiin M1/N1 ≤ 50kW/t kuuluvia 
ajoneuvoja ja luokkaan M2 ≤ 75kW kuuluvia ajoneuvoja, joihin siirtymäaikaa 
sovelletaan vaiheesta 2 lähtien.

***** Uusien ajoneuvojen ensimmäistä rekisteröintiä koskeva siirtymäaika: 3 vuoden 
kuluttua voimaantulosta.

****** Komissio laatii vaiheeseen 3 siirtymisen jälkeen perusteellisen selvityksen, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa vaihe  4 ehdotettujen melun raja-arvojen teknisen 
toteutettavuuden osalta.  Mikäli selvityksen tulos on myönteinen, vaiheeseen 4 
siirrytään 4 vuoden kuluttua komission selvityksen julkaisemisesta.

******* Luokkaan M1 kuuluvat erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot:
Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetut ajoneuvot (määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteen II 5.5 kohdassa) ja panssariajoneuvot (määritelty  direktiivin 2007/46/EY 
liitteen II A osan 5.2 kohdassa), pakokaasujärjestelmän putkiston muutokset 
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sallitaan ilman lisätestejä, mikäli kaikki alkuperäiset päästöjenrajoituslaitteet, 
mukaan lukien mahdolliset hiukkassuodattimet, säilytetään. Jos uusi testi on 
tehtävä, sallitaan sovellettavan raja-arvon ylittyminen 2dB(A):llä.

******** Direktiivin 2007/46/EY liitteen XII A osan 1 kohdassa tarkoitettujen pieninä 
sarjoina valmistettujen ajoneuvojen osalta vaiheisiin 1 ja 2 sovellettavaa aikarajaa 
lykätään kahdella vuodella.

Or. en

Tarkistus 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, 

myyntiä ja 
käyttöönottoa 

koskevat raja-arvot
Vaihe 1 voimaan 

[2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M
Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2 istuimia, kpl > 9; 3,5 74 75 72 73 72 73
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tonnia < massa 
< 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
< 150 kW

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Tavaroiden 
kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-
neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A) 

[desibeliä (A)] 

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksyn-nän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksyn-nän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvotyyppien

tyyppihyväksyn-nän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvoty

yp-pien 
tyyppihyvä
ksyn-nän 

raja-
arvot****

*

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

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

Vaihe 3 voimaan 
[10 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 
[14 vuoden 
kuluttua 
julkaisemi
sesta] 
******

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen ***

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

M1

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

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

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

75 76 74 75 73 74 70

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa 71 72 69 70 69 70 68
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< 2,5 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho < 
75kW

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2
istuimia, kpl > 9; 
massa > 3,5 tonnia 76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

73 74 73 74 72 73 69

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot****

Uusien 
ajoneuvo-
tyyppien 
tyyppi-

hyväksyn-
nän raja-
arvot****

*

Vaihe 1 voimaan 
[3 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[8 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan
[12 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 4 
voimaan 

[16 vuoden 
kuluttua 

julkaisemi
sesta] 

******
Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *

Taval-
linen ***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3 istuimia, kpl > 9; 78 79 78 79 76 77 75
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massa > 5 tonnia; 
180 < moottorin 
nimellisteho 
< 250 kW

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 
12 tonnia; 
moottorin 
nimellisteho 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

** Luokan M1 ajoneuvojen osalta maastoajoneuvoja koskevat korotetut raja-arvot ovat 
voimassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.
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*** Maastoajoneuvojen osalta tavallisia raja-arvoja korotetaan 1 dB(A):lla
**** Uusien ajoneuvojen ensimmäistä rekisteröintiä koskeva siirtymäaika: 2 vuoden 

kuluttua voimaantulosta lukuun ottamatta luokkiin M1/N1 ≤ 50kW/t kuuluvia 
ajoneuvoja ja luokkaan M2 ≤ 75kW kuuluvia ajoneuvoja, joihin siirtymäaikaa 
sovelletaan vaiheesta 2 lähtien.

***** Uusien ajoneuvojen ensimmäistä rekisteröintiä koskeva siirtymäaika: 3 vuoden 
kuluttua voimaantulosta.

****** Komissio laatii vaiheeseen 3 siirtymisen jälkeen perusteellisen selvityksen, jonka 
tarkoituksena on vahvistaa vaihe  4 ehdotettujen melun raja-arvojen teknisen 
toteutettavuuden osalta.  Mikäli selvityksen tulos on myönteinen, vaiheeseen 4 
siirrytään 4 vuoden kuluttua komission selvityksen julkaisemisesta.

******* Luokkaan M1 kuuluvat erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot:
Pyörätuolin käyttäjälle tarkoitetut ajoneuvot (määritelty direktiivin 2007/46/EY 
liitteen II 5.5 kohdassa) ja panssariajoneuvot (määritelty  direktiivin 2007/46/EY 
liitteen II A osan 5.2 kohdassa), pakokaasujärjestelmän putkiston muutokset 
sallitaan ilman lisätestejä, mikäli kaikki alkuperäiset päästöjenrajoituslaitteet, 
mukaan lukien mahdolliset hiukkassuodattimet, säilytetään. Jos uusi testi on 
tehtävä, sallitaan sovellettavan raja-arvon ylittyminen 2dB(A):llä.

******** Direktiivin 2007/46/EY liitteen XII A osan 1 kohdassa tarkoitettujen pieninä 
sarjoina valmistettujen ajoneuvojen osalta vaiheisiin 1 ja 2 sovellettavaa aikarajaa 
lykätään kahdella vuodella.

Or. en

Tarkistus 26
Toine Manders

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnän 

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 

Uusien ajoneuvojen 
rekisteröintiä, myyntiä 

ja käyttöönottoa 



PE489.517v01-00 20/22 AM\902129FI.doc

FI

raja-arvot raja-arvot koskevat raja-arvot
Vaihe 1 voimaan 

[2 vuoden kuluttua 
julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 3 voimaan 
[7 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo 

*

M
Henkilöiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Tavaroiden 
kuljetukseen 
tarkoitetut ajoneuvot

N1 massa < 2 tonnia 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 tonnia; 
75 < moottorin 77 78 75 76 75 76
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nimellisteho < 150 kW

N3

massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Tarkistus 

Liite III
Raja-arvot

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

Ajo-neuvo-
luokka

Ajoneuvoluokan kuvaus
Raja-arvot

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

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyp-

pien 
tyyppihyväksyn-
nän raja-arvot

Vaihe 1 voimaan 
[2 vuoden kuluttua 

julkaisemisesta]

Vaihe 2 voimaan 
[5 vuoden 
kuluttua 

julkaisemisesta]

M
Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

M1 istuimia, kpl < 9 68 67

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

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

M2
istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW 74 72

M2
istuimia, kpl > 9; 3,5 tonnia < massa < 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 76 74

M3
istuimia, kpl > 9; massa > 5 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW 75 73

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

N
Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut 
ajoneuvot

N1 massa < 2,5 tonnia 68 67
N1 2,5 tonnia < massa < 3,5 tonnia 70 68
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N2
3,5 tonnia < massa < 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW 75 73

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

N3
massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho < 150 kW 77 75

N3
massa > 12 tonnia; 
moottorin nimellisteho > 150 kW 79 77

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

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

Perustelu

Asetuksen (EY) 2009/661 täytäntöönpano ja renkaita koskevien meluvaatimusten asettaminen 
tekevät Euroopan komission ehdottamaan ensimmäiseen vaiheeseen siirtymisestä tarpeetonta 
ja mahdollistavat luokille M1, N1 ja N3 asetettujen raja-arvojen laskemisen. Lisäksi 
tarkistuksella ajantasaistetaan ja järkeistetään ajoneuvoluokkia ja otetaan huomioon 
tuotantojaksot. 

Or. en


