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Pakeitimas 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) iš beveik 500 mln. Europos Sąjungos 
piliečių apie 300 mln. užregistruoti kaip 
vairuotojai. Europos Sąjungoje 
užregistruojami 22 proc. ir gaminami 
25 proc. visų pasaulio automobilių. 
Europos automobilių gamybos pramonė 
kasmet pagamina 17 mln. naujų 
automobilių. Šiuo metu pastebima 
didėjanti tendencija;

Or. de

Pakeitimas 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) techninės automobilių triukšmo 
mažinimo priemonės turi būti derinamos 
su įvairiais konkuruojančiais 
reikalavimais, pvz., reikalavimu, kad  
užtikrinant tas pačias ekonomines 
produkto realizavimo galimybes būtų 
sumažintas keliamas triukšmas ir 
išmetamas kenksmingų medžiagų kiekis 
bei kartu užtikrinamas didesnis vairavimo 
saugumas. Automobilių pramonė, 
siekdama vienu metu laikytis visų šių 
reikalavimų ir išlaikyti pusiausvyrą tarp 
jų, itin dažnai pasiekia dabartinių fizinių 
galimybių ribas. Taikant naujesnes, 
inovacines medžiagas ir metodus 
automobilių kūrėjams vis pavykdavo 
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išplėsti šias ribas. Norėdamas užtikrinti 
galimybę kurti naujoves, teisės aktų 
leidėjas turi nustatyti aiškų ir laiko 
atžvilgiu apibrėžtą pagrindą. Šiuo 
reglamentu suteikiamas toks pagrindas ir 
skatinamas visuomenei reikalingas 
skubus naujovių postūmis, tuo pačiu 
paliekant pramonei būtiną ekonominę 
veiksmų laisvę; 

Or. de

Pakeitimas 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) triukšmo tarša visų pirma yra vietos 
lygmens problema, tačiau šią problemą 
reikia spręsti Sąjungos lygmeniu. 
Pirmasis žingsnis įgyvendinant bet kokią 
tvarią triukšmo sklaidos ribojimo politiką 
turi būti siekis sukurti priemones, kurios 
būtų taikomos triukšmo šaltiniams. 
Automobiliai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, atsižvelgiant į apibrėžtį yra 
judus triukšmo šaltinis, taigi vien tik 
nacionalinėmis priemonėmis nebūtų 
įmanoma tinkamai pasiekti tikslo;

Or. de

Pakeitimas 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) jei lengvaisiais automobiliais 
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važiuojama mažesniu nei 45 km/h 
vidutiniu greičiu, dominuoja variklio ir 
išmetamųjų dujų sistemos keliamas 
triukšmas, važiuojant didesniu greičiu –
riedėjimo ir vėjo keliamas triukšmas. Šis 
riedėjimo ir vėjo keliamas triukšmas kyla 
nepriklausomai nuo variklio tipo ir 
galingumo. Atsižvelgiant į automobilių 
raidą nuo aštuntojo dešimtmečio, dabar  
varikliai dirba gerokai tyliau, tačiau 
vidutinis jų galingumas ir svoris padidėjo. 
Dėl sunkesnių variklių ir dėl siekio 
užtikrinti didesnį vairavimo saugumą 
padidėjo bendras viso automobilio svoris, 
atitinkamai buvo būtina padidinti 
automobilio padangų kontaktinį plotą, 
kad būtų galima pagerinti vairavimo 
stabilumą. Didinant šį plotą, didėja ir 
automobilio keliamas riedėjimo 
triukšmas;

Or. de

Pakeitimas 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) triukšmo šaltinio, kuriam taikomas 
šis reglamentas, triukšmo mažinimo 
potencialas mažesnis negu atitinkamas 
gatvių dangos, su kuria liečiasi 
automobilio padangos, triukšmo 
mažinimo potencialas. Pastaroji triukšmo 
mažinimo galimybė techniniu požiūriu 
būtų daug lengviau įgyvendinama. 
Atsižvelgiant į jau esamas asfalto rūšis, 
pvz., triukšmą slopinantį asfaltą, asfalto 
rūšis, kurioms būdingos triukšmą 
mažinančios arba optimizuojančios 
savybės, kartu su visapusišku požiūriu, 
apimančiu įvairias paprastas statybos 
priemones, triukšmas vietos lygmeniu jau 
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dabar galėtų būti sumažintas apie 10 dB. 
Šis veiksmingas metodus, skirtas išimtinai 
vietiniams triukšmo šaltiniams, nepatenka 
į reglamento taikymo sritį, nes norint jį 
taikyti didelė našta tektų valstybių, ypač 
vietos valdžios institucijų, biudžetui. Tai 
būtų sunku pateisinti fiskalinės krizės 
laikotarpiu, be to, būtų daromas poveikis 
regioninės ir struktūrinės politikos 
sritims; 

Or. de

Pakeitimas 22
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas, neturi viršyti III priede nustatytų 
ribų.

Taikant II priede išdėstytas bandymų 
sąlygas atsižvelgiama į tipines važiavimo 
keliu sąlygas ir į kitų pagrindinių 
transporto priemonės sudedamųjų dalių 
bandymų reikalavimus, kurie jau buvo 
įtraukti į Reglamentą Nr. 661/2009. Garso 
lygis, matuojamas pagal II priedo 
nuostatas, neturi viršyti III priede nustatytų 
ribų.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis geresnio reguliavimo principais, svarbu užtikrinti, kad taikant šiame reglamente 
išdėstytas bandymų sąlygas nebūtų daromas netinkamas poveikis gamintojams, kurie jau 
ėmėsi svarbių veiksmų siekdami sumažinti skleidžiamą triukšmą, ypač padangų pramonės 
srityje. Atsižvelgiant į šį kontekstą, būtina pabrėžti, kad bandymų sąlygos turi būti tikslios, ir 
tipinės važiavimo keliu sąlygos turėtų būti įvardytos kaip sąlyga patvirtinti III priede 
nustatytoms riboms.
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Pakeitimas 23
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies pirma a ir pirma b pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto priemonės automatiškai 
atitinka X priedo reikalavimus, jei 
transporto priemonės gamintojas pateikia 
tipo patvirtinimo institucijai techninius 
dokumentus, įrodančius, kad transporto 
priemonių didžiausiojo ir mažiausiojo 
variklio sukimosi dažnio skirtumas taške 
BB’, esant bet kokioms bandymo 
sąlygoms iš PTSN kontrolinio intervalo, 
apibrėžto VIII priedo 3.3 punkte, II priede 
nustatytomis sąlygomis neviršija 0,15 x S.
N1 kategorijos transporto priemonėms 
PTSN netaikomos, jei tenkinama viena iš 
toliau nurodytų sąlygų:
(a) variklio darbinis tūris neviršija 
660 ccm ir lyginamosios variklio galios 
masės vienetui indeksas (PMR), 
apskaičiuotas taikant didžiausią leidžiamą 
transporto priemonės masę, neviršija 35;
(b) naudingoji apkrova viršija 850 kg ir 
lyginamosios variklio galios masės 
vienetui indeksas (PMR), apskaičiuotas 
taikant didžiausią leidžiamą transporto 
priemonės masę, neviršija 40.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis šiuo pakeitimu nustatomi proporcingi reikalavimai mažoms ir vidutinėms įmonėms 
(MVĮ), kurios dirba vystymo srityje. Be to, Europos verslo konfederacijos PTSN standartas 
pritaikytas tipinių M1 kategorijos transporto priemonių veiklai ir atsakingoji ekspertų grupė 
šiuo atveju rekomendavo neįtraukti kitų kategorijų transporto priemonių. PTSN – papildomos 
triukšmo skleidimo nuostatos – skirtos išvengti netikėto garso skleidimo atvejų, kurie nesusiję 
su tipo patvirtinimo bandymo rezultatais. Kadangi stebint N1 kategorijos transporto 
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priemones tokių atvejų neužfiksuota, remiantis šiuo pakeitimu užtikrinama, kad joms nebūtų 
taikomi specialūs PTSN bandymai.

Pakeitimas 24
Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Trans
porto 
priem
onės 
kateg
orija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 

aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių registravimo, 

prekybos ir 
eksploatacijos pradžios

ribinės vertės

1 etapas, galioja nuo 
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo 
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo 
[7 metai po paskelbimo]

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija
Visureigiai*

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė < 2 t

72 72 70 70 70 70
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M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
2 t < masė
< 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 
< 5 t;
vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 
< 5 t;
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < masė 
< 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t; 
75 kW 
≤ vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74
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N2

3,5 t < 
masė ≤ 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 
75 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Trans
porto 
priem
onės 
kateg
orija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A) 
[decibelai(A)] 

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės****

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės****

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo

ribinės vertės****

Naujų 
transp
orto 

priem
onių 
tipo 

patvirt
inimo 
ribinės 
vertės
****

1 etapas, galioja 
nuo 

2 etapas, galioja 
nuo

3 etapas, galioja 
nuo

4 etap
as, 
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[2 metai po 
paskelbimo]******
**

[6 metai po 
paskelbimo]******
**

[10 metų po 
paskelbimo]

galioja 
nuo 
[4 met
ai po 
paskel
bimo]
*****
*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informa

cija

Visurei
giai*

Bendr
a 

inform
acija*

**
Keleivinės ir 
krovininės
transporto 
priemonės****
***

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
< 120 kW/t

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

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 
120 kW/t <
galios ir masės 
santykis 
< 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 
galios ir masės 
santykis 
> 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 4, 
įskaitant
vairuotoją; 
galios ir masės 
santykis 
> 200 kW/t; 
vairuotojo 
sėdimosios 
vietos R taškas 
< 450 mm nuo 
žemės

77 Netaiko
ma 76 Netaiko

ma 76 Netaiko
ma 76

M2 sėdimųjų vietų 71 72 69 70 69 70 68
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skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 75 kW

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
2,5 t
< masė ≤ 3,5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 masė < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t < masė 
< 3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės 

vertės****

Naujų 
transp
orto 

priem
onių 
tipo 

patvirt
inimo 
ribinės 
vertės
*****

1 etapas, galioja 
nuo 

[3 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo 

[8 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo

[12 metai po 
paskelbimo]

4 etap
as, 

galioja 
nuo 

[4 met
ai po 

paskel
bimo] 
*****

*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
inform
acija

Visurei
giai*

Bendr
a 

inform
acija*

**



AM\902129LT.doc 13/25 PE489.517v01-00

LT

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
100 kW <
vardinė variklio 
galia < 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
180 kW < 
vardinė 
variklio galia <
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < masė ≤ 1
2 t; 
vardinė variklio 
galia < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 t < masė ≤ 1
2 t; 
75 kW ≤ 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < masė ≤ 1
2 t;
150 kW <
vardinė variklio 
galia

78 79 77 78 77 78 74

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masė > 12 t; 
100 kW <
vardinė variklio
galia < 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3
masė > 12 t; 
150 kW < 81 82 80 81 79 80 77
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vardinė 
variklio galia < 
250 kW

N3

masė > 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo 
A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

*** Bendrosios visureigių transporto priemonių ribinės vertės padidinamos dar 1 dB(A).
**** Pereinamasis pirmosios naujų transporto priemonių registracijos laikotarpis: 

2 metai po įsigaliojimo, išskyrus M1/N1 kategorijų transporto priemones, kurių 
vardinė variklio galia ≤ 50kW/t, ir M2 kategorijos transporto priemones, kurių 
vardinė variklio galia ≤ 75kW. Joms pereinamasis laikotarpis pradeda galioti nuo 
2 etapo ir toliau.

***** Pereinamasis pirmosios naujų transporto priemonių registracijos laikotarpis: 
3 metai po įsigaliojimo.

****** Pradėjus įgyvendinti 3 etapą, Komisija atlieka išsamų tyrimą, susijusį su 
techninėmis pasiūlytų triukšmo ribų galimybėmis, kad būtų galima patvirtinti 
4 etapą. Jei įvertinimas teigiamas, 4 etapas taikomas ketverius metus po Komisijos 
tyrimo paskelbimo.

******* M1 kategorijos specialios paskirties transporto priemonės:
vežimėliui neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių (kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB II priedo 5.5 dalyje) ir šarvuotųjų transporto priemonių (kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priedo 5.2 dalyje) išmetamųjų dujų sistemos vamzdynas 
gali būti keičiamas be jokių papildomų bandymų, jei išsaugoti visi pradiniai 
išmetamų teršalų kontrolės prietaisai, įskaitant dalelių filtrus (jei jų esama). Jeigu 
turi būti atliktas naujas bandymas, nuo taikomos ribos leidžiama nukrypti dar 
2 dB(A).

******** Mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, kurios nurodytos 
Direktyvos 2007/46/EB XII priedo A dalies 1 skirsnyje, taikoma 1 etapo ir 2 etapo 
data pavėlinama 2 metais.

Or. en

Pakeitimas 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
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Ribinės vertės
Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Trans
porto 
priem
onės 
kateg
orija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 

aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių registravimo, 

prekybos ir 
eksploatacijos pradžios

ribinės vertės
1 etapas, galioja nuo 

[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo 
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja nuo 
[7 metai po paskelbimo]

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija
Visureigiai*

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
2 t < masė 
< 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 
< 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 

76 78 74 76 74 76
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< 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < masė 
< 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė ≤
12 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masė ≤
12 t; 
75 kW 
≤ vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 
75 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80
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* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Trans
porto 
priem
onės 
kateg
orija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A) 
[decibelai(A)] 

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės**** 

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės****

Naujų transporto 
priemonių tipo 
patvirtinimo

ribinės vertės****

Naujų 
transp
orto 

priem
onių 
tipo 

patvirt
inimo 
ribinės 
vertės
*****

1 etapas, galioja 
nuo 
[2 metai po 
paskelbimo]******
**

2 etapas, galioja 
nuo
[6 metai po 
paskelbimo]******
**

3 etapas, galioja 
nuo
[10 metų po 
paskelbimo]

4 etap
as, 
galioja 
nuo 
[4 met
ai po 
paskel
bimo]
*****
*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informa

cija

Visurei
giai*

Bendr
a 

inform
acija*

**
Keleivinės ir 
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krovininės
transporto 
priemonės****
***

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
< 120 kW/t

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

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
120 kW/t 
< galios ir 
masės santykis 
< 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius < 9; 
galios ir masės 
santykis 
> 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t; 
vardinė 
variklio galia 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
2,5 t < masė 
≤ 3,5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 3,5 t;

76 77 73 74 72 73 71

N1 masė ≤ 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 t 
< masė < 3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 
ribinės vertės 

****

Naujų 
transp
orto 

priem
onių 
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tipo 
patvirt
inimo 
ribinės 
vertės
*****

1 etapas, galioja 
nuo 

[3 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja 
nuo 

[8 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo

[12 metų po 
paskelbimo]

4 etap
as, 

galioja 
nuo 

[16 me
tų po 

paskel
bimo]
*****

*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
informac

ija

Visurei
giai*

Bendra 
inform
acija

Visurei
giai*

Bendr
a

inform
acija*

**

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
100 kW <
vardinė variklio 
galia < 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9;
masė > 5 t; 
180 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2
3,5 t < masė 
≤ 12 t; 76 77 75 76 74 75 71
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vardinė variklio 
galia < 75 kW

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t; 
75 kW 
≤ vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t;
150 kW
< vardinė 
variklio galia

78 79 77 78 77 78 74

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia < 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masė > 12 t; 
100 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masė > 12 t; 
150 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masė > 12 t; 
vardinė 
variklio galia 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB II priedo 
A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

*** Bendrosios visureigių transporto priemonių ribinės vertės padidinamos dar 1 dB(A).
**** Pereinamasis pirmosios naujų transporto priemonių registracijos laikotarpis: 

2 metai po įsigaliojimo, išskyrus M1/N1 kategorijų transporto priemones, kurių 
vardinė variklio galia ≤ 50kW/t, ir M2 kategorijos transporto priemones, kurių 
vardinė variklio galia ≤ 75kW. Joms pereinamasis laikotarpis pradeda galioti nuo 
2 etapo ir toliau.

***** Pereinamasis naujų transporto priemonių pirmos registracijos laikotarpis: 3 metai 
po įsigaliojimo.

****** Pradėjus įgyvendinti 3 etapą, Komisija atlieka išsamų tyrimą, susijusį su 
techninėmis pasiūlytų triukšmo ribų galimybėmis, kad būtų galima patvirtinti 
4 etapą. Jei įvertinimas teigiamas, 4 etapas taikomas ketverius metus po Komisijos 
tyrimo paskelbimo.
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******* M1 kategorijos specialios paskirties transporto priemonės:
vežimėliui neįgaliesiems pritaikytų transporto priemonių (kaip apibrėžta Direktyvos 
2007/46/EB II priedo 5.5 dalyje) ir šarvuotųjų transporto priemonių (kaip apibrėžta 
Direktyvos 2007/46/EB II priedo 5.2 dalyje) išmetamųjų dujų sistemos vamzdynas 
gali būti keičiamas be jokių papildomų bandymų, jei išsaugoti visi pradiniai 
išmetamų teršalų kontrolės prietaisai, įskaitant dalelių filtrus (jei jų esama). Jeigu 
turi būti atliktas naujas bandymas, nuo taikomos ribos leidžiama nukrypti dar 
2 dB(A).

******** Mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms, kurios nurodytos 
Direktyvos 2007/46/EB XII priedo A dalies 1 skirsnyje, taikoma 1 etapo ir 2 etapo 
data pavėlinama 2 metais.

Or. en

Pakeitimas 26
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transp
orto 

priemo
nės 

kategor
ija

Transporto 
priemonės 
kategorijos 

aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų transporto 
priemonių 

registravimo, 
prekybos ir 

eksploatacijos 
pradžios ribinės 

vertės

1 etapas, galioja nuo 
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, galioja nuo 
[5 metai po 
paskelbimo]

3 etapas, galioja 
nuo 

[7 metai po 
paskelbimo]

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai*

M Keleivinės 
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transporto 
priemonės

M1
sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
> 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė < 2 t

72 72 70 70 70 70

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 2 t
< masė ≤ 3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 
≤ 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
3,5 t < masė 
≤ 5 t; 
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

sėdimųjų vietų
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė > 5 t; 
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Krovininės 
transporto 
priemonės

N1 masė ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < masė 
≤ 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < masė 
≤ 12 t; 
vardinė variklio 
galia < 75 kW

74 75 72 73 72 73
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N2

3,5 t < masė < 1
2 t; 
75 kW 
< vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < masė ≤ 
12 t; 
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masė > 12 t; 
75 kW < vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masė > 12 t; 
vardinė variklio 
galia ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Padidintos ribinės vertės galioja tik jei transporto priemonė atitinka reikiamą 
visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES direktyvos 2007/46/EB 
II priedo A dalies 4 punkte. 

** M1 kategorijos transporto priemonėms visureigių transporto priemonių padidintos 
ribinės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.

Pakeitimas

III priedas
Ribinės vertės

Garso lygis, matuojamas pagal II priedo nuostatas, neturi viršyti šių ribų:

Transporto 
priemonės 
kategorija

Transporto priemonės kategorijos 
aprašas

Ribinės vertės
išreikštos dB(A)
[decibelai(A)]

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės

Naujų 
transporto 
priemonių 

tipo 
patvirtinimo 

ribinės 
vertės

1 etapas, galioja nuo 
[2 metai po 
paskelbimo]

2 etapas, 
galioja nuo 
[5 metai po 
paskelbimo]

M Keleivinės transporto priemonės



PE489.517v01-00 24/25 AM\902129LT.doc

LT

M1 sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9 68 67

M1
sėdimųjų vietų skaičius ≤ 9; 
galios ir masės santykis > 150 kW/t 71 69

M2
sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė 
≤ 3,5 t 73 71

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 3,5 t 
< masė < 5 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW

74 72

M2

sėdimųjų vietų skaičius > 9; 3,5 t 
< masė < 5 t; 
vardinė variklio galia ≥ 150 kW

76 74

M3
sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė > 5 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW 75 73

M3
sėdimųjų vietų skaičius > 9; masė > 5 t; 
vardinė variklio galia ≥ 150 kW 77 75

N Krovininės transporto priemonės
N1 masė ≤ 2,5 t 68 67
N1 2,5 t < masė ≤ 3,5 t 70 68

N2
3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW 75 73

N2
3,5 t < masė < 12 t; 
vardinė variklio galia ≥ 150 kW 77 75

N3
masė > 12 t; 
vardinė variklio galia < 150 kW 77 75

N3
masė > 12 t; 
vardinė variklio galia ≥ 150 kW 79 77

* Visų transporto priemonių ribinės vertės padidinamos 1 dB(A), jei transporto priemonė 
atitinka reikiamą visureigių transporto priemonių apibrėžtį, pateiktą ES 
direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalies 4 punkte. 

** Visų kategorijų naujų transporto priemonių pardavimo ir eksploatacijos pradžios 
pereinamasis laikotarpis yra 2 metai.

Pagrindimas

Įgyvendinus Reglamentą (EB) 2009/661 ir pradėjus taikyti reikalavimus, susijusius su 
padangų keliamu triukšmu, nebereikalingas 1 etapo, kurį siūlo Komisija, taikymas ir taip 
pagrindžiamas M1, N1 ir N3 kategorijų transporto priemonių ribinių verčių persvarstymas 
siekiant jas sumažinti. Be to, remiantis šiuo pakeitimu atnaujinamos ir racionalizuojamos 
transporto priemonių kategorijos ir atsižvelgiama į gamybos ciklus. 

Or. en
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