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Grozījums Nr. 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) No 500 miljoniem Eiropas Savienības 
pilsoņu 300 miljoni ir reģistrēti kā 
transportlīdzekļu vadītāji. Eiropas 
Savienībā tiek reģistrēti 22 % un tiek 
ražoti 25 % no kopējā transportlīdzekļu 
skaita pasaulē. Katru gadu Eiropas 
autobūves nozare ražo 17 miljonus jaunu 
transportlīdzekļu. Faktiski šis skaits
palielinās.

Or. de

Grozījums Nr. 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Tehniskie pasākumi transportlīdzekļu 
trokšņa līmeņa samazināšanai ir pretrunā 
dažādām prasībām, piemēram, prasībai, 
saglabājot saimnieciskas izmantošanas 
iespējas, samazināt gan trokšņa, gan 
kaitīgo vielu emisijas līmeni un vienlaikus 
uzlabot braukšanas drošību. Lai 
vienlaikus izpildītu visas prasības un 
saglabātu minēto prasību līdzsvaru, 
autobūves nozarei bieži vien jāpaveic 
faktiski neiespējamais. Autobūves
speciālistiem, ieviešot jaunus, inovatīvus 
materiālus un metodes, vienmēr ir 
izdevies šo robežu sašaurināt. Lai radītu 
iespējas inovāciju attīstībai, tiesību aktā
jānosaka skaidra un mūsdienīga sistēma. 
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Šāda sistēma tiek ierosināta, grozot šo 
regulu, un tādējādi nekavējoties tiek 
radīts impulss sabiedrības vajadzībām 
atbilstīgu inovāciju attīstībai, turklāt 
vienlaikus ļaujot nozarei saglabāt 
vajadzīgo saimnieciskās rīcības brīvību.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Trokšņa piesārņojums galvenokārt ir 
vietēja līmeņa problēma, kuras 
risināšanai vajadzīgs Savienības līmeņa 
risinājums. Jo katras ilgtspējīgas trokšņa 
emisiju novēršanas politikas pirmajā 
posmā ir jāizstrādā pasākumi, kas vērsti 
uz trokšņa avotu. Mehāniskais 
transportlīdzeklis, kam paredzēta šī 
regula, pēc būtības ir pilnīgi kustīgs
trokšņa avots, tāpēc tikai valsts pasākumi 
pietiekamā apjomā nerisinātu ar šo avotu
saistītos jautājumus.

Or. de

Grozījums Nr. 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Vieglajai automašīnai, braucot ar 
vidējo ātrumu, kas mazāks par 45 km/h,
trokšņus pārsvarā rada dzinējs un 
izplūdes gāzu sistēmas, pārsniedzot šo 
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ātrumu, dominē riepu rites un vēja radīti 
trokšņi. Dzinēja veids un jauda neietekmē 
riepu rites un vēja trokšņu rašanos. 
Transportlīdzekļiem attīstoties, kopš 
1970. gada dzinēji ir kļuvuši ievērojami 
klusāki, taču kopumā ir palielinājusies arī 
dzinēju jauda un masa. Dzinēja masas 
palielināšanās un braukšanas drošības 
uzlabošanas dēļ ir palielinājusies arī 
transportlīdzekļa kopējā masa, 
braukšanas stabilitātes dēļ attiecīgi 
palielinot transportlīdzekļa riepu saķeri ar 
ceļa segumu. Palielinoties šim saķeres
laukumam, palielinājies arī 
transportlīdzekļa riepu rites radītais 
troksnis.

Or. de

Grozījums Nr. 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Trokšņa avota trokšņa līmeņa 
samazināšanas iespējas, kam paredzēta šī 
regula, ir salīdzinoši mazākas nekā 
iespējas samazināt troksni, ko rada 
transportlīdzekļa riepu saķere ar ceļa 
segumu. Tehniski šo trokšņa
samazināšanas veidu būtu iespējams 
īstenot vienkāršāk. Izmantojot pašreiz 
pieejamos asfalta veidus, piemēram, 
poraino asfaltu, asfalta veidus, kas slāpē 
vai optimizē troksni, un ar dažādu 
būvniecības paņēmienu palīdzību tos 
apvienojot, jau tagad vietējā līmenī 
troksni iespējams samazināt par 10 dB. Šī 
efektīvā metode, ko izmanto tieši attiecībā 
uz vietējiem trokšņa avotiem, šajā regulā 
nav ietverta, jo, no vienas puses, 
īstenošanas pasākumi radītu pārmērīgu 
slogu valsts budžetam, jo īpaši vietējām
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pašvaldībām. Finanšu krīzes apstākļos to 
būtu sarežģīti īstenot, un, no otras puses, 
šie pasākumi ietekmētu arī reģionālo un 
nozaru politiku.

Or. de

Grozījums Nr. 22
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trokšņa līmenis, ko mēra saskaņā ar 
III pielikuma noteikumiem, nepārsniedz 
III pielikumā noteiktās robežvērtības.

Testēšanas nosacījumos, kas paredzēti 
II pielikumā, ņem vērā raksturīgos
braukšanas ceļa apstākļus un citas
būtisku transportlīdzekļa detaļu testēšanas 
prasības, kas jau ir noteiktas Regulā (EK) 
Nr. 661/2009. Trokšņa līmenis, ko mēra 
saskaņā ar III pielikuma noteikumiem, 
nepārsniedz III pielikumā noteiktās 
robežvērtības.

Or. en

Pamatojums

Atbilstīgi labāka likumdošanas procesa principiem ir būtiski nodrošināt, lai šajā regulā 
paredzētie testēšanas nosacījumi pārmērīgi neietekmētu detaļu ražotājus, jo īpaši riepu 
ražotājus, kas jau ir veikuši būtiskus pasākumus, lai samazinātu trokšņa emisijas. Tādēļ ir 
jāuzsver, ka testēšanas nosacījumiem jābūt precīziem, un būtu jānosaka, ka „raksturīgie 
braukšanas ceļa apstākļi” ir nosacījums III pielikumā noteikto robežvērtību apstiprināšanai.

Grozījums Nr. 23
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts – 1.a un 1.b daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka transportlīdzekļi automātiski 
atbilst X pielikuma prasībām, ja 
transportlīdzekļa izgatavotājs tipa 
apstiprinātājai iestādei iesniedz tehnisko 
dokumentāciju, pierādot, ka atšķirība 
starp transportlīdzekļu maksimālo un 
minimālo dzinēja ātrumu uz BB'17 līnijas 
jebkuram testa nosacījumam ASEP 
kontroles zonā, kas noteikta 
VIII pielikuma 3.3. punktā attiecībā uz 
II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, 
ir ≤ 0,15 x S.
Uz N1 kategorijas transportlīdzekļiem 
neattiecas ASEP, ja ir izpildīti šādi 
nosacījumi:
a) dzinēja darba tilpums ir ≤ 660 cm3 un 
transportlīdzekļa jaudas attiecība pret 
masu PMR, kas aprēķināta, izmantojot 
maksimālo atļauto transportlīdzekļa 
masu, ir ≤ 35;
b) lietderīgā slodze ir ≤ 850 kg un 
transportlīdzekļa jaudas attiecība pret 
masu PMR, kas aprēķināta, izmantojot 
maksimālo atļauto transportlīdzekļa 
masu, ir ≤ 40;

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ir ieviestas samērīgas prasības MVU, kas veic montāžu. Turklāt UNICE 
izstrādātais ASEP standarts ir piemērots tipiskiem M1 kategorijas transportlīdzekļiem, un 
atbildīgā ekspertu grupa ierosināja citas kategorijas izslēgt. ASEP (papildu noteikumi
attiecībā uz trokšņa emisiju) ir paredzēti, lai novērstu neparedzētu trokšņa emisiju, kas nav 
saistīta ar apstiprinājuma testa rezultātiem. Tā kā šāda emisija nav novērota N1 kategorijas 
autofurgoniem, izdarot šo grozījumu, ierosināts tiem īpašo ASEP testu nepiemērot.

Grozījums Nr. 24
Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
III pielikums
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Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums
Robežvērtības

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

Transportlīd
zekļa 

kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas apraksts

Robežvērtības
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 

robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības

Robežvērtības 
jaunu 

transportlīdzekļu 
reģistrācijai, 

tirdzniecībai un 
nodošanai 

ekspluatācijā

1. posms stājas spēkā 
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[5 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā 

[7 gadi pēc 
publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidu
s 

transpor
tlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvid
us 

transp
ortlī-
dzekli

s*

M
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti pasažieru 
pārvadāšanai

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76
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nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Transportlīdzekļi, kas 
paredzēti preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Grozījums

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

Trans
portlī
dzekļ

a 
kateg
orija

Transportlīdzek
ļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības
kas izteiktas dB(A) 

[decibeli(A)] 

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transp
ortlīdz
ekļu 
tipa 

apstipr
ināju
ma 

robežv
ērtības
*****

1. posms stājas 
spēkā 

[2 gadi pēc 
publicēšanas]*****
***

2. posms stājas 
spēkā 

[6 gadi pēc 
publicēšanas]*****
***

3. posms stājas 
spēkā 

[10 gadi pēc 
publicēšanas]

4. pos
ms 

stājas 
spēkā 

[14 ga
di pēc 
public
ēšanas
]
*****
*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispār
īgi 

noteik
umi**

*

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

M1

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

72 73** 71 72** 71 72** 67
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M1

sēdvietu skaits
< 9; 
120 kW/tonna
<
jaudas attiecība 
pret masu
< 160 kW/tonn
a

73 74 72 73 71 72 68

M1

sēdvietu skaits
< 9; 
jaudas attiecība 
pret masu
> 160 kW/tonn
a

75 76 74 75 73 74 70

M1

sēdvietu skaits
≤ 4, tajā skaitā 
autovadītāja 
sēdvieta; 
jaudas attiecība 
pret masu
> 200 kW/tonn
a; vadītāja 
sēdekļa R 
punkts 
< 450 mm virs 
zemes

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

sēdvietu skaits
> 9; masa
< 2,5 tonnas; 
jaudas attiecība 
pret masu
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

sēdvietu skaits
> 9; masa
> 3,5 tonnas

76 77 73 74 72 73 71

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

2,5 tonnas < 
masa
< 3,5 tonnas

73 74 73 74 72 73 69

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transp
ortlīdz
ekļu 
tipa 

apstipr
ināju
ma 

robežv
ērtības
*****

1. posms stājas
spēkā 

[3 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[8 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā 

[12 gadi pēc 
publicēšanas]

4. pos
ms 

stājas 
spēkā 
[16 ga
di pēc 
public
ēšanas
]*****

*

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispār
īgi 

noteik
umi 
***

M3 

sēdvietu skaits
> 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā 
dzinēja jauda
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

sēdvietu skaits
> 9; masa 
> 5 tonnas; 
180 < 
nominālā 

78 79 78 79 76 77 75
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dzinēja jauda
< 250 kW

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa 
> 12 tonnas; 
nominālā 
dzinēja jauda
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa
> 12 tonnas; 
nominālā 
dzinēja jauda
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79
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* Palielinātās robežvērtības ir spēkā tikai tad, ja transportlīdzeklis atbilst attiecīgajai 
apvidus transportlīdzekļu definīcijai, kas minēta ES Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma A daļas 4. punktā.

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

*** Apvidus transportlīdzekļiem vispārīgās robežvērtības tiek palielinātas par + 1 dB(A).
**** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai — 2 gadi pēc stāšanās 

spēkā, izņemot M1/N1 kategorijas transportlīdzekļus ≤ 50 kW/t un M2 kategorijas
transportlīdzekļus ≤ 75kW, kuriem pārejas periodu piemēro tikai pēc 2. posma un 
turpmāk.

***** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai — 3 gadi pēc stāšanās 
spēkā.

****** Pēc 3. posma ieviešanas Komisija veic sīku izpēti, lai apstiprinātu 4. posmā paredzēto 
trokšņa robežvērtību tehniskās īstenošanas iespēju. Labvēlīga novērtējuma gadījumā 
4. posmu piemēro pēc četriem gadiem no Komisijas pētījuma publicēšanas.

******* M1 kategorijas speciālie transportlīdzekļi:
ar ratiņkrēslu pieejamiem transportlīdzekļiem (saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma 5.5. punktā noteikto definīciju) un bruņumašīnām (saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 5.2. punktā noteikto definīciju) gāzu 
izplūdes slāpēšanas sistēmas pārveidošana ir atļauta, neveicot papildu testus, ar 
nosacījumu, ka ir saglabātas visas sākotnēji uzstādītās emisijas ierobežošanas
ierīces, tostarp daļiņu filtri (ja tādi paredzēti). Ja ir vajadzīgs jauns tests, pieļaujamās 
robežvērtības ir atļauts palielināt par 2dB(A).

*******
*

Mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem, kas atbilst Direktīvas 2007/46/EK 
XII pielikuma A daļas 1. iedaļas noteikumiem,1. un 2. posma piemērošanas datums 
stājas spēkā divus gadus vēlāk.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums
Robežvērtības

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

Transportlī-
dzekļa

kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas 

apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]
Jaunu transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
Jaunu transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
Robežvērtības jaunu 

transportlīdzekļu 
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robežvērtības robežvērtības reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 

nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas spēkā 
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

2. posms stājas spēkā 
[5 gadi pēc 

publicēšanas]

3. posms stājas spēkā 
[7 gadi pēc 

publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

M

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas; 
nominālā dzinēja 

77 79 75 77 75 77
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jauda > 150 kW

N

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Grozījums

III pielikums
Robežvērtības

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

Trans
portlī
dzekļ

Transportlīdzek
ļa kategorijas 

apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]
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a
kateg
orija

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa apstiprinājuma 
robežvērtības****

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transp
ortlīdz
ekļu 
tipa 

apstipr
ināju
ma 

robežv
ērtības
*****

1. posms stājas 
spēkā
[2 gadi pēc 
publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā
[6 gadi pēc 
publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā
[10 gadi pēc 
publicēšanas]

4. pos
ms 
stājas 
spēkā 
[14 ga
di pēc 
public
ēšanas
]*****
*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispār
īgi 

noteik
umi
***

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

M1

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

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68
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< 160 kW/tonn
a

M1

sēdvietu skaits 
≤ 9; jaudas 
attiecība pret 
masu 
> 160 kW/tonn
a

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa
> 3,5 tonnas

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tonnas < 
masa
< 3,5 tonnas

73 74 73 74 72 73 69

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 

robežvērtības***
*

Jaunu 
transp
ortlīdz
ekļu 
tipa 

apstipr
ināju
ma 

robežv
ērtības
*****

1. posms stājas 
spēkā [3 gadi pēc 

publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā [8 gadi pēc 

publicēšanas]

3. posms stājas 
spēkā

[12 gadi pēc 
publicēšanas]

4. pos
ms 

stājas 
spēkā 
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[16 ga
di pēc 
public
ēšanas
]*****

*

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārīgi 
noteiku

mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

dzeklis
*

Vispār
īgi 

noteik
umi 
***

M3 

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
> 5 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas;

76 77 76 77 73 74 72
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75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa 
> 12 tonnas; 
nominālā 
dzinēja jauda 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa 
> 12 tonnas;
nominālā 
dzinēja jauda 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

*** Apvidus transportlīdzekļiem vispārīgās robežvērtības tiek palielinātas par + 1 dB(A).
**** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai — 2 gadi pēc stāšanās 

spēkā, izņemot M1/N1 kategorijas transportlīdzekļus ≤ 50 kW/t un M2 kategorijas 
transportlīdzekļus ≤ 75kW, kuriem pārejas periodu piemēro tikai pēc 2. posma un 
turpmāk.

***** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai — 3 gadi pēc stāšanās 
spēkā.

****** Pēc 3. posma ieviešanas Komisija veic sīku izpēti, lai apstiprinātu 4. posmā 
paredzēto trokšņa robežvērtību tehniskās īstenošanas iespēju. Labvēlīga 
novērtējuma gadījumā 4. posmu piemēro 4 gadus pēc Komisijas pētījuma 
publicēšanas.

******* M1 kategorijas speciālie transportlīdzekļi:
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ar ratiņkrēslu pieejamiem transportlīdzekļiem (saskaņā ar Direktīvas 2007/46/EK 
II pielikuma 5.5. punktā noteikto definīciju) un bruņumašīnām (saskaņā ar 
Direktīvas 2007/46/EK II pielikuma A daļas 5.2. punktā noteikto definīciju) gāzu 
izplūdes slāpēšanas sistēmas pārveidošana ir atļauta, neveicot papildu testus, ar 
nosacījumu, ka ir saglabātas visas sākotnēji uzstādītās emisiju ierobežošanas
ierīces, tostarp daļiņu filtri (ja tādi paredzēti). Ja ir vajadzīgs jauns tests, ir 
pieļaujams palielināt robežvērtības par 2dB(A) virs pieļaujamā līmeņa.

******** Mazās sērijās ražotiem transportlīdzekļiem, kas atbilst Direktīvas 2007/46/EK 
XII pielikuma A daļas 1. iedaļas noteikumiem,1. un 2. posma piemērošanas datums 
ir divus gadus vēlāk.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Toine Manders

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts

III pielikums
Robežvērtības

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

Transportlī-
dzekļa

kategorija

Transportlīdzekļa 
kategorijas 

apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 

robežvērtības

Jaunu transportlīdzekļu 
tipa apstiprinājuma 

robežvērtības

Robežvērtības jaunu 
transportlīdzekļu 

reģistrācijai, 
tirdzniecībai un 

nodošanai 
ekspluatācijā

1. posms stājas spēkā 
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

2. posms stājas spēkā 
[5 gadi pēc 

publicēšanas]

3. posms stājas spēkā 
[7 gadi pēc 

publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-

dzeklis*

M

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
pasažieru 
pārvadāšanai

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

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

71 71 69 69 69 69

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2 tonnas

72 72 70 70 70 70

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Transportlīdzekļi, 
kas paredzēti 
preču 
pārvadāšanai

N1 masa < 2 tonnas 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tonnas < 
masa 
< 12 tonnas; 

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

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masa 
> 12 tonnas; 
nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

** M1 kategorijas transportlīdzekļiem noteiktās palielinātās robežvērtības attiecībā uz 
apvidus transportlīdzekļiem ir spēkā tikai tad, ja maksimālā pieļaujamā masa ir 
> 2 tonnām.

Grozījums

III pielikums
Robežvērtības

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

Transportlī-
dzekļa

kategorija

Transportlīdzekļa kategorijas 
apraksts

Robežvērtības,
kas izteiktas dB(A)

[decibeli(A)]

Jaunu 
transportlīdzekļu tipa 

apstiprinājuma 
robežvērtības

Jaunu 
transportlīdzekļu 

tipa 
apstiprinājuma 
robežvērtības

1. posms stājas spēkā 
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

2. posms stājas 
spēkā 

[5 gadi pēc 
publicēšanas]

M Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
pasažieru pārvadāšanai
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M1 sēdvietu skaits < 9 68 67

M1

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

71 69

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

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
sēdvietu skaits > 9; masa > 5 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda < 150 kW 75 73

M3
sēdvietu skaits > 9; masa > 5 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda > 150 kW 77 75

N Transportlīdzekļi, kas paredzēti 
preču pārvadāšanai

N1 masa < 2,5 tonnas 68 67
N1 2,5 tonnas < masa < 3,5 tonnas 70 68

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

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

N3
masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda < 150 kW 77 75

N3
masa > 12 tonnas; 
nominālā dzinēja jauda > 150 kW 79 77

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

** Visu kategoriju jauniem transportlīdzekļiem pārejas periods tirdzniecībai un 
nodošanai ekspluatācijā ir 2 gadi.

Pamatojums

Regulas (EK) 2009/661 īstenošana un trokšņa līmeņa ierobežošanas prasību ieviešana 
riepām padara EK ierosināto pirmo posmu lieku un garantē, ka M1, N1 un N3 kategorijas 
transportlīdzekļiem robežvērtības var samazināt. Turklāt ar šo grozījumu tiek atjauninātas un 
pamatotas transportlīdzekļu kategorijas, kā arī ņemti vērā ražošanas cikli. 

Or. en


