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LÜHISELGITUS

Mootorsõidukid on üks peamisi mürasaaste allikaid. Arvatakse, et pidev viibimine tugeva 
müra mõjuväljas suurendab südame-veresoonkonna haiguste, kognitiivsete kahjustuste, 
unehäirete ja tinnituse esinemissagedust. Arvamuse koostaja toetab kindlalt määruse 
ettepaneku eesmärki, milleks on keskkonnamüra vähendamine mürataseme piirmäärade 
vähendamise ning mürataseme mõõtmise uue ja täpsustatud katsemeetodi 
kasutuselevõtmisega. Kuid mürataseme piirmäärad peavad olema nii ranged kui ka tehniliselt 
teostatavad. Seejuures tuleb meeles pidada, et mürataset mõõdetakse logaritmiliselt, nii et 
helivaljuse vähendamisel 3 detsibelli (dB) võrra väheneb müra 50%. 

Sõidukite tüübikinnituse nõuded kehtivad muu hulgas ka CO2–heite ja saasteainete kohta 
(Euro 5/6 ja Euro VI standardid). Nende nõuete täitmiseks võetavad meetmed on sõidukimüra 
vähendamise meetmetega osaliselt vastuolus. Näiteks võib mürataseme vähendamise 
meetmete tulemusel suureneda sõiduki mass, mis viib CO2–heite suurenemisele. ELi 
tüübikinnituste kehtestamisel tuleks hoolikalt jälgida, et eri eesmärgid oleksid tasakaalus, ning 
järgida üldsihti, milleks on sõidukite muutmine vaiksemaks, turvalisemaks ja 
keskkonnasõbralikumaks. Peale selle ei tohiks sõiduki mürataseme vähendamiseks võetud 
meetmete tulemusena väheneda liiklusohutus, nt spetsiaalne mürataset vähendav teekate võib 
märgatavalt vähendada veeremismüra, ühtlasi aga ka pikendada pidurdamisteekonda. 
Arvamuse koostaja rõhutab, et lisaks sõidukite mürataseme piirmäära vähendamisele on 
oluline arvestada ka muid keskkonnamüra allikaid, nagu teekate, liikluskorraldus ja 
sõidukijuhtide käitumine. 

Arvamuse koostaja toetab kindlalt määruse ettepaneku eesmärke, kuid teeb ühtlasi mõned 
ettepanekud nende eesmärkide paremaks saavutamiseks. Tervisekasu ja õiguskindluse 
suurendamiseks tuleks kehtestada pikaajalised mürataseme piirmäärad. Samuti tuleb teha 
vajalikud kohandused sõidukite kategooriates. Praegustes sõidukite müraheidet käsitlevates 
õigusaktides on eri sõidukikategooriate ja alamkategooriate jaoks kehtestatud erinevad 
piirmäärad. Alamkategooriad on kehtestatud 1970. aastal ning neid ei ole muudetud pärast 
1985. aastat. Seetõttu teeb arvamuse koostaja ettepaneku uuendada alamkategooriaid ja 
kohandada sõidukite klassifikatsioon uusimate tehniliste standarditega. Need kohandused 
peaksid võimaldama määrata ranged mürataseme piirmäärad ja üldist mürataset optimaalselt 
vähendada. Sõidukikategooriate täiendav eristamine võimaldab määrata väiksema 
mootorivõimsusega sõidukitele rangemad ja võimsama mootoriga sõidukitele realistlikumad 
mürataseme piirmäärad. Uute pikaajaliste mürataseme piirmäärade kehtestamine eeldab kõigil 
sõidukitel täiesti uut konstruktsiooni.

Ühtlasi leiab arvamuse koostaja, et määruses tuleks arvesse võtta ka sõiduautode ja 
raskeveokite arenduse ja tootmise erinevusi. Need erinevused peaksid kajastuma eri etappide 
ajastuses, mille kohta piirmäärad kehtivad. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja kehtestada 
sõiduautode ja tarbesõidukite jaoks erinevad etapid. 

Läbipaistvus on vastutustundliku tarbijapoliitika võtmeelement ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjon toetab seda juba pikka aega. Et tarbijad saaksid lähtuda oma ostuotsuse 
tegemisel sõiduki müratasemest, tuleb neile tagada selge ja läbipaistev teave iga sõiduki 
mürataseme kohta. Sama teabe andmine riigiasutustele võimaldab neil määrata sobivad 
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stiimulid, et soodustada vaiksemate sõidukite kasutuselevõtmist, näiteks kehtestades busside 
hankestandardid ja lubades teatavates tundlikes elurajoonides ja tundlikel kellaaegadel 
eelisjuurdepääsu ainult kõige vaiksematele kaubaautodele. Juba praegu on kasutusel CO2–
heite, kütusekulu ja rehvimüra märgised, samasugune märgis tuleks kasutusele võtta ka 
sõidukite mürataseme kohta.

Elektri- ja hübriidsõidukite kohta tuleks määrusega kehtestada tehnilised standardid, võttes 
kasutusele elektriautode minimaalse müra nõuded. ÜRO Euroopa Majanduskomisjon 
(UNECE) on moodustanud vaiksete sõidukite minimaalse mürataseme töörühma, kus 
arutatakse lähenevast sõidukist teavitavate helisüsteemide nõuete ühtlustamist.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) ELi tüübikinnitusnõuded kehtivad 
muu hulgas CO2–heite kohta (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 raames¹, 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 lähenemisviisist²), samuti 
saastekoguste kohta (Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. 
aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis 
käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust 
seoses väikeste sõiduautode ja 
kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 
heitmetega ning sõidukite remondi- ja 
hooldusteabe kättesaadavust³, ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. 
aasta määrus (EÜ) nr 595/2009, mis 
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käsitleb mootorsõidukite ja mootorite 
tüübikinnitust seoses raskeveokite 
heitmetega (Euro VI) ning sõidukite 
remondi- ja hooldusteabe 
kättesaadavust4). CO2 ja saastekoguste 
piirväärtusi käsitlevad tehnilised nõuded 
ei tohi olla mürataseme vähendamise 
nõuetega vastuolus. Seetõttu tuleks ELi 
tüübikinnitusnõuete valdkonnas eri 
eesmärkide vahel tasakaal leida. 
_____________
1 ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.
2 ELT L 145, 31.5.2011, lk 1.
3 ELT L 171, 29.6.2007, lk 1.
4 ELT L 188, 18.7.2009, lk 1.

Or. en

Selgitus

CO2-heite vähendamiseks mõeldud tehniliste meetmete hulka kuulub sõiduki massi 
vähendamine, samas kui tehnilised meetmed mürataseme vähendamiseks ja heliisolatsiooni 
paigaldamiseks tavaliselt suurendavad sõiduki massi ja CO2-heidet. Peale selle suurendab 
heliisolatsioon mootori süttimise ohtu.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Mürataset puudutava teabe 
jagamine tarbijatele, sõidukiparkide 
haldajatele ja riigiasutustele võib
mõjutada ostuotsuseid ja kiirendada 
üleminekut vaiksemale sõidukipargile. Et 
anda tarbijale vajalikku teavet, peaks 
tootja müügikohas ja tehnilistes 
tutvustusmaterjalides teatavaks tegema 
ühtlustatud katsemeetodile vastavad 
sõidukite müratasemed. Tarbijat tuleks 
sõiduki müratasemest teavitada 
samasuguse märgisega, nagu kasutatakse 
CO2–heitest, kütusekulust ja rehvimürast 
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teavitamiseks.

Or. en

Selgitus

Until now, it is not possible to know the noise level of a vehicle. Noise information is required 
for tyres at points of sale and in promotional material by Regulation 1222/2009 on the 
labelling of tyres. To promote low-noise vehicles and to give the customer the possibility to 
make an informed choice about the purchase, the manufacturer shall be obliged to display the 
noise level of a vehicle. National and municipal public authorities have a central role as 
major purchasers of vehicle fleets, particularly public transport vehicles and municipal 
vehicles, as well as responsibility for implementation of Directive 2002/49/EC which aims to 
reduce environmental noise in urban areas and along major transport infrastructures.

Muudatusettepanek 3

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) „müügikoht” – koht, kus sõidukeid 
tarbijatele müügiks pakutakse.

Or. en

Selgitus

Et tarbijad saaksid enne sõiduki ostmist asjakohast teavet, tuleb mürataset puudutavad 
andmed laialdaselt kättesaadavaks teha. (Ettepanekud on ühtlustatud määruse 1222/2009 
artikliga 3 rehvide märgistamise kohta, kaasa arvatud müratase).

Muudatusettepanek 4

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) „tehnilised tutvustusmaterjalid” –
tehnilised juhendid, brošüürid ja 
kataloogid (trükitud, elektroonilisel või 
võrgukujul), samuti veebisaidid, mille 
eesmärk on tarbijatele sõidukeid müüa.
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Or. en

Selgitus

Et tarbijad saaksid enne sõiduki ostmist asjakohast teavet, tuleb mürataset puudutavad 
andmed teha laialdaselt kättesaadavaks. (Ettepanekud on ühtlustatud määruse 1222/2009 
artikliga 3 rehvide märgistamise kohta, kaasa arvatud müratase).

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a (uus)
Teave

Sõidukite tootjad ja levitajad tagavad, et 
iga sõiduki müratase detsibellides 
(dB(A)), vastavalt ühtlustatud 
tüübikinnituse katsemeetodile, oleks 
müügikohas ja tehnilistes 
tutvustusmaterjalides esitatud nähtaval 
kohal.
Komisjon esitab tarbijate teavitamist 
käsitleva ettepaneku parlamendile ja 
nõukogule hiljemalt aasta pärast 
käesoleva määruse jõustumist.
Sätted tarbijatele mõeldud teabe kohta 
võib lisada 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. Mürataseme esitamiseks 
kasutatakse sama meetodit nagu CO2–
heite puhul.
______________
1 EÜT L 12, 18.1.2000, lk 16.

Or. en
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Selgitus

Senini ei olnud tarbijal võimalik sõiduki mürataset teada saada. Madala müratasemega 
sõidukite propageerimiseks ja selleks, et võimaldada tarbijal teha teadlik otsus, kohustatakse 
tootjat ja levitajat sõiduki mürataset teatavaks tegema.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui tootjad otsustavad sõidukitele 
paigaldada helihoiatussüsteemi, peavad 
nad tagama, et helihoiatussüsteemi 
tekitatav heli oleks pidev heli, mis teavitab 
jalakäijaid ja vähem kaitstud liiklejaid 
liikuvast sõidukist. Heli peaks sõiduki 
liikumisest selgesti märku andma ja ei 
tohiks ületada ligikaudset mürataset, mida 
samade tingimuste korral tekitab samasse 
kategooriasse kuuluv sarnane sõiduk, 
millel on sisepõlemismootor, ning ühtlasi 
peavad olema täidetud X lisas toodud 
nõuded.

Or. en

Selgitus

Peamised helihoiatussüsteemi puudutavad tingimused tuleks esitada eraldi artiklis, mitte 
üksnes lisas. Kui UNECE töörühm võtab vastu määruse, millega helihoiatussüsteemidele 
kehtestatakse ülemaailmsed ühtlustatud standardid, tuleks ELi nõudeid vastavalt kohandada. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
(UNECE) vaiksete sõidukite minimaalse 
mürataseme töörühm võtab vastu UNECE 
määruse, kaalub komisjon, kas X lisas 
kindlaks määratud tehnilised nõuded 
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tuleks asendada otseviitega UNECE 
määruse vastavatele nõuetele, ning 
vajaduse korral esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku X 
lisa muutmiseks.

Or. en

Selgitus

Peamised helihoiatussüsteemi puudutavad tingimused tuleks esitada eraldi artiklis, mitte 
üksnes lisas. Kui UNECE töörühm võtab vastu määruse, millega helihoiatussüsteemidele 
kehtestatakse ülemaailmsed ühtlustatud standardid, tuleks ELi nõudeid vastavalt kohandada. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Komisjonil on õigus I–II ja IV–X lisa
muutmiseks võtta vastu delegeeritud 
õigusakte.

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võib komisjonile delegeerida üksnes seadusandliku 
akti mitteolemuslike osade vastuvõtmise, valdkonna olemuslikud aspektid aga sätestatakse 
seadusandliku aktiga. III lisa sätted, st mürataseme piirmäärad ja üleminekuaeg (etapid) 
kujutavad endast ettepaneku olemuslikke osi ja jäävad seetõttu kaasseadusandjate otsustada. 

Muudatusettepanek 9

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 

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 
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nr 51 ja 59 vastavatele nõuetele. eeskirjade nr 51 ja 59 vastavatele nõuetele
ja vajaduse korral esitab Euroopa 
Parlamendile ning nõukogule ettepaneku 
III lisa muutmiseks.

Or. en

Selgitus

ELi toimimise lepingu artikli 290 kohaselt võib komisjonile delegeerida üksnes seadusandliku 
akti mitteolemuslike osade vastuvõtmise, valdkonna olemuslikud aspektid aga sätestatakse 
seadusandliku aktiga. III lisa sätted, st mürataseme piirmäärad ja üleminekuaeg (etapid) 
kujutavad endast ettepaneku olemuslikke osi ja jäävad seetõttu kaasseadusandjate otsustada.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1.4.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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;

Or. en

Selgitus

Reaalse linnaliiklusolukorra simuleerimiseks peaks maksimaalne kiirendus olema 2,0 m/s2.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1.4.1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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 

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 
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ülekandearvul i ei ületa 3,0 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))

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))

Or. en

Selgitus

Reaalse linnaliiklusolukorra simuleerimiseks peaks maksimaalne kiirendus olema 2,0 m/s2.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 4.1.2.1.4.1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selgitus

Reaalse linnaliiklusolukorra simuleerimiseks peaks maksimaalne kiirendus olema 2,0 m/s2.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa

Komisjoni ettepanek

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

Sõidukikategooria
Sõidukikate

gooria 
kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]
Piirnormid

uutele 
sõidukitüüpidel

e 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid 
uutele 

sõidukitüüpidel
e 

tüübikinnituse 
taotlemisel

Piirnormid uute sõidukite 
registreerimisel, müümisel 
ja kasutuselevõtul

etapp alates
[2 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

etapp alates
[5 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

etapp alates
[7 aasta möödumisest 
avaldamisest]

Üldine

Maas
tikus
õidu
k*

Üldine

Maas
tikus
õidu
k*

Üldine Maastikusõiduk
*

M

Reisijateveo
ks 
kasutatavad 
sõidukid

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

M1

Istmete arv 
< 9;
massivõims
use 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 
nimivõimsu
s < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 Istmete arv 76 78 74 76 74 76
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> 9;
3,5 tonni < 
mass <
5 tonni;
mootori 
nimivõimsu
s > 150 kW

M3

Istmete arv 
> 9; mass 
> 5 tonni;
mootori 
nimivõimsu
s < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

Istmete arv 
> 9; mass 
> 5 tonni;
mootori 
nimivõimsu
s > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Kaubaveok
s 
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 
nimivõimsu
s < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77
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N3

Mass > 12 
tonni;
75 <
mootori 
nimivõimsu
s < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

Mass > 12 
tonni;
mootori 
nimivõimsu
s > 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.

Muudatusettepanek 

III lisa
Piirnormid

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

Sõidu
kikate
goori

a

Sõidukikategoo
ria kirjeldus

Piirnormid
ühik: dB(A)

[detsibellid A-skaalal]

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel****

Piirno
rmid 

uutele 
sõiduk
itüüpi
dele 

tüübik
innitu

se 
taotle
misel*
****

1.etapp alates
[2 aasta 
möödumisest 
avaldamisest]

2. etapp alates
[6 aasta
möödumisest 
avaldamisest]

3. etapp alates
[10 aasta
möödumisest 
avaldamisest]

4. 
etapp 
alates 
[14 
aasta 
möödu
misest 
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avalda
misest
]*****
*

Üldine
Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*
Üldine

Maastik
usõiduk

*

Üldine 
***

Reisijateveoks 
ja kaubaveoks 
kasutatavad 
sõidukid

M1

Istmete arv < 9;
massivõimsuse 
indeks < 50 
kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

Istmete arv < 9;
50 kW/t < 
massivõimsuse 
indeks < 120 
kW/t

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

M1

Istmete arv < 9;
120 kW/t <
massivõimsuse 
indeks < 160 
kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

Istmete arv < 9;
massivõimsuse 
indeks > 160 
kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

Istmete arv > 9;
mass < 2,5
tonni;< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

Istmete arv > 9;
mass < 2,5 
tonni; >= 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

Istmete arv > 9;
mass > 3,5 
tonni;

76 77 73 74 72 73 71

N1

mass < 2,5 
tonni; <= 
50kW/t

70 71 70 71 69 70 68

N1 mass < 2,5 72 73 71 72 71 72 69
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tonni; > 
50kW/t

N1

2,5 tonni < 
mass < 
3,5 tonni

73 74 73 74 72 73 69

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 

taotlemisel

Piirnormid uutele 
sõidukitüüpidele 
tüübikinnituse 
taotlemisel****

Piirno
rmid 

uutele 
sõiduk
itüüpi
dele 

tüübik
innitu

se 
taotle
misel*
****

1. etapp alates [3 
aasta möödumisest 

avaldamisest]

2. etapp alates [8 
aasta möödumisest 

avaldamisest]

3. etapp alates
[12 aasta 

möödumisest 
avaldamisest]

4. 
etapp 
alates 

[16 
aasta 

möödu
misest 
avalda
misest
]*****

*

Üldine
Maasti
kusõid

uk*
Üldine

Maasti
kusõid

uk*
Üldine

Maasti
kusõid

uk*

Üldine 
***

M3 

Istmete arv > 9;
mass > 5 tonni;
mootori 
nimivõimsus <
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

Istmete arv > 9;
mass > 5 tonni;
100 
kW<mootori 
nimivõimsus < 
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

Istmete arv > 9;
mass > 5 tonni;
180 < mootori 
nimivõimsus 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75
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M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

Mass > 12 
tonni;
mootori 
nimivõimsus < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

Mass > 12 
tonni; 150 <
mootori 
nimivõimsus 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

Mass > 12 
tonni;
mootori 
nimivõimsus >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* 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.
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*** Maastikusõidukite puhul suurenevad üldised piirnormid + 1 dB(A) võrra.
**** Uute sõidukite esimese registreerimise üleminekuperiood: 2 aastat pärast jõustumist.
***** Uute sõidukite esimese registreerimise üleminekuperiood: 3 aastat pärast jõustumist.
****** Alates 3. etapi kohaldamisest teostab komisjon üksikasjaliku uuringu 4. etapi 

kinnitamiseks seoses müra piirmäärade tehnilise teostatavusega. Positiivse hinnangu 
korral kohaldatakse 4. etappi neli aastat pärast komisjoni uuringu avaldamist.

Or. en

Selgitus

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit 
values should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical 
standards. These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values 
and to optimize the overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories 
enables us to establish more ambitious noise limit values for vehicles with lower engine 
power and more realistic noise limit values for vehicles with higher engine power. The 
Regulation should reflect the differences in development and production of passenger cars 
and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established. 

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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. 
Toodangu nõuetelevastavuse seisukohast 
on III lisa nõuded piirmäärade kohta 
täidetud, kui III lisa piirmääradest 
peetakse kinni koos täiendava varuga 1 
dB(A).

Or. en

Selgitus

Toodangu nõuetelevastavust käsitlevates kehtivates seadusandlikes aktides on ette nähtud 
varu 1 dB(A).
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Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõiduki helihoiatussüsteem on heli tekitav 
seade, mille eesmärk on teavitada 
jalakäijaid ja vähem kaitstud liiklejaid.

Sõiduki helihoiatussüsteem on
hübriidelektrisõiduki ja elektrisõiduki 
süsteem, mis annab sõiduki liikumise 
kohta teavet jalakäijatele ja vähem 
kaitstud liiklejatele.

Or. en

Selgitus

IX lisas toodud sõiduki helihoiatussüsteemi määratlus peaks vastama artikli 3 lõikes 21 
sätestatud määratlusele.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – A osa – punkt 4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peaks 
olema pidev heli, mis teavitab jalakäijaid ja 
vähem kaitstud liiklejaid liikuvast 
sõidukist. 

a) Helihoiatussüsteemi tekitatav heli peaks 
olema pidev heli, mis teavitab jalakäijaid ja 
vähem kaitstud liiklejaid liikuvast 
sõidukist. Heli peaks sõiduki liikumisest 
selgesti märku andma ja peaks 
sarnanema heliga, mida tekitab samasse 
kategooriasse kuuluv sõiduk, millel on 
sisepõlemismootor.

Kasutada ei tohi aga alljärgnevaid ja 
sarnast tüüpi helisid:
i) sireen, pasun, kellamäng, kellahelin ja 
alarmsõidukite helid; 
ii) alarmihelid, nt tulekahju-, varga-, 
suitsualarm;
iii) vahelduv heli.
Vältida tuleb alljärgnevaid ja sarnast 
tüüpi helisid:
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iv)meloodilised helid, loomade ja putukate 
tekitatavad helid;
v)helid, mis tekitavad segadust sõiduki 
ja/või selle tegevuse kindlaksmääramisel 
(nt kiirendamine, aeglustamine).

Or. en

Selgitus

Selle asemel et loetleda eri helitüüpe, mis helihoiatussüsteemis kasutamiseks ei sobi, tuleks 
selgesti kirjeldada sobiva heli omadusi. 


