
PA\899375FI.doc PE487.784v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

2011/0409(COD)

19.4.2012

LAUSUNTOLUONNOS
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
moottoriajoneuvojen äänitasosta
(COM(2011)0856 – C7-0487/11 – 2011/0409(COD))

Valmistelija: Anja Weisgerber



PE487.784v01-00 2/21 PA\899375FI.doc

FI

PA_Legam



PA\899375FI.doc 3/21 PE487.784v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Moottoriliikenne on yksi äänisaasteen merkittävimpiä lähteitä. Jatkuva altistuminen melulle 
saattaa johtaa sydän- ja verisuonitautien, kognitiivisten häiriöiden, unettomuuden ja 
tinnituksen lisääntymiseen. Valmistelija tukee voimakkaasti ehdotetun asetuksen tavoitetta 
ympäristömelun vähentämisestä alentamalla melun raja-arvoja ja ottamalla käyttöön uusi ja 
korkeatasoinen testausmenetelmä melupäästöjen mittaamiseksi. Melun raja-arvojen on 
kuitenkin oltava sekä tavoitteellisia että teknisesti toteuttamiskelpoisia. Asian suhteen on 
syytä pitää mielessä, että melua mitataan logaritmisella asteikolla ja että 3 desibelin (dB) 
vähennys tarkoittaa melun vähenemistä 50 prosentilla. 

Ajoneuvoille on olemassa tyyppihyväksyntävaatimukset esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen ja 
haitallisten aineiden päästöjen suhteen (standardit Euro 5/6 ja Euro VI). Näiden päästöjen 
noudattamiseksi toteutetut toimet ovat osittain ristiriidassa ajoneuvojen melun vähentämistä 
koskevien toimien kanssa. Esimerkiksi melupäästöjen vähentämiseen tähtäävillä toimilla 
saatetaan lisätä ajoneuvon painoa, mikä johtaa suurempiin hiilidioksidipäästöihin. EU:n 
erilaiset tyyppihyväksyntävaatimukset olisi laadittava siten, että eri tavoitteet ovat 
tasapainossa ja että ajoneuvojen tekeminen hiljaisemmiksi, turvallisemmiksi ja 
ympäristöystävällisemmiksi olisi edelleen yleisenä linjana. Ajoneuvon melutason 
vähentämiseen tähtäävillä toimilla ei myöskään saisi aiheuttaa tieliikenteen turvallisuuden 
heikkenemistä; esimerkkinä alhaisen melutason tiepäällysteet, jotka voivat vähentää 
rengasmelua huomattavasti, mutta aiheuttavat samalla jarrutusmatkan pidentymistä. Melua 
koskevien raja-arvojen lisäksi valmistelijan mielestä on tärkeää ottaa huomioon muut 
ympäristömelun lähteet, kuten tiepäällysteet, liikenteen ohjaus ja kuljettajien käytös.

Vaikka valmistelija tukeekin voimakkaasti ehdotetun asetuksen päämääriä, hän ehdottaa 
eräitä tarkistuksia päämäärien saavuttamisen helpottamiseksi. Terveyshyötyjen lisäämiseksi ja 
oikeusvarmuuden parantamiseksi olisi määriteltävä pitkän aikavälin raja-arvot melulle. 
Ajoneuvoluokkien suhteen on myös tehtävä tarvittavia muutoksia. Melupäästöjä koskeva 
nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa erilaiset raja-arvot ajoneuvojen erilaisille luokille ja 
alaluokille. Nämä alaluokat perustettiin vuonna 1970 eikä niitä ole muutettu vuoden 1985 
jälkeen. Siksi valmistelija ehdottaa alaluokkien ajanmukaistamista ja viimeisimpien teknisten 
normien mukaiseen ajoneuvojen luokittelujärjestelmään siirtymistä. Näiden muutosten 
jälkeen lienee mahdollista määritellä kunnianhimoiset melua koskevat raja-arvot ja optimoida 
kokonaismelun vähentäminen. Ajoneuvoluokkien eriyttäminen entisestään mahdollistaa 
tavoitteellisempien melurajojen asettamisen moottoriteholtaan pienemmille ajoneuvoille ja 
realistisempien melurajojen asettamisen moottoriteholtaan suuremmille ajoneuvoille. Uudet 
pitkän aikavälin melurajat edellyttävät kokonaan uutta suunnittelua kaikille ajoneuvoille. 

Valmistelija katsoo myös, että asetuksessa olisi otettava huomioon henkilöautojen ja kuorma-
autojen kehityksessä ja tuotannossa tapahtuneen kehityksen erot. Nämä erot näkyvät melua 
koskevien raja-arvojen soveltamista koskevien ajankohtien eroavaisuuksissa. Siksi 
valmistelija ehdottaa erilaisia ajankohtia henkilöautoille ja kuorma-autoille.

Avoimuus on oleellinen osa vastuullista kuluttajapolitiikkaa, ja sisämarkkina- ja 
kuluttajansuojavaliokunta on tukenut sitä jo pitkään. Selkeän ja avoimen tiedon saanti kunkin 
ajoneuvon melupäästöistä antaa kuluttajille mahdollisuuden tehdä ostopäätöksensä melutason 
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perusteella. Samojen tietojen toimittaminen viranomaisille antaa niille mahdollisuuden asettaa 
tarvittavia kannustimia hiljaisempiin ajoneuvoihin siirtymiseksi määrittelemällä esimerkiksi 
bussiyhtiöille hankintanormit ja myöntämällä ainoastaan kaikkein hiljaisimmille ajoneuvoille 
pääsyn tietyille asuinalueille tai tiettyyn kiellonaikaan. Hiilidioksidipäästöjä, polttoaineen 
kulutusta ja rengasmelua varten on jo olemassa merkinnät, joten ajoneuvojen melutasoa 
varten olisi otettava käyttöön vastaava merkintä.

Sähkö- ja hybridiajoneuvojen suhteen direktiivissä olisi määriteltävä tekniset normit ja 
otettava käyttöön vaatimukset sähköautojen vähimmäismelusta. UNECE on perustanut 
hiljaisten ajoneuvojen vähimmäisäänimäärää käsittelevän työryhmän, jossa otetaan kantaa 
ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän (AVAS) vaatimusten harmonisointiin. 

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) EU:n tyyppihyväksyntävaatimuksia 
sovelletaan muiden muassa 
hiilidioksidipäästöihin (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 
443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 
2009, päästönormien asettamisesta uusille 
henkilöautoille osana yhteisön 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
kevyiden hyötyajoneuvojen 
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi¹ ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 510/2011, annettu 
11 päivänä toukokuuta 2011, 
päästönormien asettamisesta uusille 
kevyille kuljetusajoneuvoille osana 
unionin kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa kevyiden 
hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi²) ja haitallisten aineiden 
päästöihin (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, 
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annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, 
moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 
kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 
ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta³ ja Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, 
annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, 
moottoriajoneuvojen ja moottorien 
tyyppihyväksynnästä raskaiden 
hyötyajoneuvojen päästöjen osalta 
(Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 
huoltamiseen tarvittavien tietojen 
saatavuudesta4). Hiilidioksidipäästöjen ja 
haitallisten aineiden päästöjen raja-arvoja 
koskevat tekniset vaatimukset eivät saa 
olla ristiriidassa melupäästöjen 
vähentämistä koskevien vaatimusten 
kanssa. EU:n 
tyyppihyväksyntävaatimuksissa on täten 
saavutettava tasapaino erilaisten 
tavoitteiden välillä. 
_____________
1 EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1.
2 EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.
3 EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1.
4 EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1.

Or. en

Perustelu

Tekniset toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi yleensä vähentävät ajoneuvon painoa, 
kun taas melun vähentämiseen liittyvät toimet, kuten äänieristys, tavallisesti lisäävät 
ajoneuvon painoa ja siten kasvattavat hiilidioksidipäästöjä. Äänieristys vähentää melua mutta 
lisää samalla tulipalon riskiä moottorissa.

Tarkistus 2

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

(9 a) Melupäästöjä koskevien tietojen 
antaminen kuluttajille, ajoneuvokalustoa 
hallinnoiville tahoille ja viranomaisille 
saattaa vaikuttaa ostopäätöksiin ja 
nopeuttaa siirtymistä hiljaisempaan 
ajoneuvokantaan. Tarvittavien tietojen 
antamiseksi asiakkaalle valmistajan olisi 
tiedotettava myyntipisteessä ja teknisessä 
mainosmateriaalissa yhtenäistettyjen 
testimenetelmien mukaisesta ajoneuvojen 
melutasosta. Kuluttajille olisi tiedotettava 
ajoneuvon melutasosta merkinnällä, joka 
on verrattavissa hiilidioksidipäästöjä, 
polttoaineenkulutusta ja rengasmelua 
koskeviin merkintöihin.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21a) 'myyntipisteellä' paikkaa, jossa 
ajoneuvoja myydään kuluttajille.

Or. en
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Perustelu

Melutiedot olisi asetettava yleisesti saataville, jotta kuluttajilla olisi ajoneuvon hankintaan 
tarvittavat tiedot. (Ehdotukset ovat yhteneväisiä renkaiden merkinnöistä annetun asetuksen 
1222/2009 3 artiklan kanssa, johon sisältyvät melupäästöt.)

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 21 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 b) 'teknisellä mainosmateriaalilla' 
teknisiä käyttöohjeita, esitteitä ja 
luetteloja (painetussa tai sähköisessä 
muodossa tai verkossa) sekä 
verkkosivustoja, joiden tarkoituksena on 
markkinoida ajoneuvoja kuluttajille.

Or. en

Perustelu

Melutiedot olisi asetettava yleisesti saataville, jotta kuluttajilla olisi ajoneuvon hankintaan 
tarvittavat tiedot. (Ehdotukset ovat yhteneväisiä renkaiden merkinnöistä annetun asetuksen 
1222/2009 3 artiklan kanssa, johon sisältyvät melupäästöt.)

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla (uusi)
Tietojen antaminen

Ajoneuvojen valmistajien ja 
maahantuojien on varmistettava, että 
jokaisen ajoneuvon desibeleinä (dB(A)) 
mitattu yhtenäisen 
tyyppihyväksyntämenettelyn 
testimenetelmän mukainen melutaso on 
näkyvästi esillä jokaisessa myyntipisteessä 
ja teknisessä mainosmateriaalissa.
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Komissio antaa ehdotuksen 
kuluttajatiedotuksesta parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään yhden vuoden
kuluttua tämän asetuksen 
voimaantulosta.
Kuluttajatiedot voidaan sisällyttää 
kuluttajien mahdollisuudesta saada 
uusien henkilöautojen markkinoinnin 
yhteydessä polttoainetaloutta ja 
hiilidioksidipäästöjä koskevia tietoja 
13. joulukuuta 1999 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviin 
1999/94/EY¹. Melupäästöjen suhteen olisi 
noudatettava samaa menetelmää kuin 
hiilidioksidipäästöjen suhteen.
______________
1 EYVL L 12, 18.1.2000, s. 16.

Or. en

Perustelu

Tähän mennessä kuluttaja ei ole voinut tietää ajoneuvon melutasoa. Ajoneuvon valmistajan ja 
maahantuojan on ilmoitettava ajoneuvon melutaso, jotta hiljaisempien ajoneuvojen myyntiä 
edistettäisiin ja asiakkaalle annettaisiin mahdollisuus tehdä perusteltu ostopäätös.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin 
ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, 
liitteen X vaatimusten on täytyttävä.

Jos valmistaja päättää asentaa ajoneuvoihin 
ajoneuvon akustisen varoitusjärjestelmän, 
valmistajan on varmistettava, että AVAS-
järjestelmän avulla tuotettavan äänen on 
oltava jatkuva ääni, jonka avulla 
jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle 
alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta. Äänen tason on 
oltava ajoneuvon käytökselle ominainen 
eikä se saa olla suurempi kuin samaan 
luokkaan kuuluvan samankaltaisen, 
polttomoottorilla varustetun ja samoissa 
olosuhteissa käytetyn ajoneuvon 
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keskimääräinen äänitaso, ja liitteen X 
vaatimusten on täytyttävä.

Or. en

Perustelu

AVAS-järjestelmää koskevat keskeiset vaatimukset olisi sijoitettava asiaankuuluvaan 
artiklaan, eikä liitteeseen. Jos UNECE:n työryhmä hyväksyy säännön AVAS-järjestelmän 
maailmanlaajuisesta standardista, EU:n vaatimuksia olisi muokattava vastaavasti. 

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos äänettömien ajoneuvojen 
vähimmäismelutasoa käsittelevä 
UNECE:n työryhmä hyväksyy UNECE-
säännön, komissio arvioi mahdollisuudet 
korvata liitteessä X olevien tekniset 
vaatimukset suoralla viittauksella 
vastaavaan UNECE-sääntöön ja antaa 
tarvittaessa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle ehdotuksen liitteen X 
muuttamisesta. 

Or. en

Perustelu

AVAS-järjestelmää koskevat keskeiset vaatimukset olisi sijoitettava asiaankuuluvaan 
artiklaan, eikä liitteeseen. Jos UNECE:n työryhmä hyväksyy säännön AVAS-järjestelmän 
maailmanlaajuisesta standardista, EU:n vaatimuksia olisi muokattava vastaavasti. 

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksia liitteiden I–XI

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä liitteiden I, II ja IV–
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muuttamiseksi. X muuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan komissiolle voidaan siirtää säädösvaltaa vain 
säädöksen muilta kuin keskeisiltä osilta, kun taas tietyn alan keskeisistä osista voidaan säätää 
vain säädöksellä. Liitteen III määräykset eli raja-arvot ja valmistautumisaika (vaiheet) ovat 
ehdotuksen keskeisiä osia ja siksi ne on jätettävä yhteislainsäätäjille.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun UNECE-säännössä nro 51 esitetään 
testausmenetelmää koskevat raja-arvot, 
komissio tarkastelee liitteessä III 
esitettyjen teknisten vaatimusten 
korvaamista suoralla viittauksella 
UNECE-sääntöjen nro 51 ja 59 vastaaviin 
vaatimuksiin.

2. Kun UNECE-säännössä nro 51 esitetään 
testausmenetelmää koskevat raja-arvot, 
komissio arvioi mahdollisuutta korvata
liitteessä III esitetyt tekniset vaatimukset
suoralla viittauksella UNECE-sääntöjen 
nro 51 ja 59 vastaaviin vaatimuksiin ja 
antaa tarvittaessa Euroopan parlamentille 
ja neuvostolle ehdotuksen liitteen III 
muuttamisesta.

Or. en

Perustelu

SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaan komissiolle voidaan siirtää säädösvaltaa vain 
säädöksen muilta kuin keskeisiltä osilta, kun taas tietyn alan keskeisistä osista voidaan säätää 
vain säädöksellä. Liitteen III määräykset eli raja-arvot ja valmistautumisaika (vaiheet) ovat 
ehdotuksen keskeisiä osia ja siksi ne on jätettävä yhteislainsäätäjille.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1.4.1. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, 
joka on ± 5 prosentin tarkkuudella 
vertailukiihtyvyydestä awot ref ja joka on 

a) Jos tietty vaihde antaa kiihtyvyyden, 
joka on ± 5 prosentin tarkkuudella 
vertailukiihtyvyydestä awot ref ja joka on 
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enintään 3,0 m/s2, testataan kyseisellä 
vaihteella.

enintään 2,0 m/s2, testataan kyseisellä 
vaihteella.

Or. en

Perustelu

Todellisen kaupunkiliikenteen jäljittelemiseksi vertailukiihtyvyyden enimmäisarvon olisi 
oltava 2,0 m/s2.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1.4.1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua 
kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä 
suurempi, ja välityssuhde i+1, jossa 
välityssuhde on vertailukiihtyvyyttä 
pienempi. Jos kiihtyvyys vaihteella i on 
enintään 3,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden 
lasketaan seuraavalla kaavalla: k = (a wot 
ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

b) Jos mikään vaihteista ei anna vaadittua 
kiihtyvyyttä, valitaan välityssuhde i, jossa 
kiihtyvyys on vertailukiihtyvyyttä 
suurempi, ja välityssuhde i+1, jossa 
välityssuhde on vertailukiihtyvyyttä 
pienempi. Jos kiihtyvyys vaihteella i on 
enintään 2,0 m/s2, testissä käytetään 
molempia vaihteita. Painotussuhde 
vertailukiihtyvyyteen awot ref nähden 
lasketaan seuraavalla kaavalla: k = (a wot 
ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Perustelu

Todellisen kaupunkiliikenteen jäljittelemiseksi vertailukiihtyvyyden enimmäisarvon olisi 
oltava 2,0 m/s2.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 4.1.2.1.4.1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän 
kuin 3,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä 
vaihdetta, joka antaa alle 3,0 m/s2:n
kiihtyvyyden, ellei kiihtyvyys vaihteella 

c) Jos vaihteen i kiihtyvyys on enemmän 
kuin 2,0 m/s2, käytetään sitä ensimmäistä 
vaihdetta, joka antaa alle 2,0 m/s2:n
kiihtyvyyden, ellei kiihtyvyys vaihteella 
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i+1 ole alempi kuin aurban. Siinä 
tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys 
on enemmän kuin 3,0 m/s2. Muussa 
tapauksessa ei käytetä muita vaihteita. 
Testissä saavutettua kiihtyvyyttä awot test 
käytetään osittaisen tehokertoimen kP 
laskemiseen awot ref:n sijaan.

i+1 ole alempi kuin aurban. Siinä 
tapauksessa käytetään kahta vaihdetta, i ja 
i+1, eli myös vaihdetta i, jonka kiihtyvyys 
on enemmän kuin 2,0 m/s2. Muussa 
tapauksessa ei käytetä muita vaihteita. 
Testissä saavutettua kiihtyvyyttä awot test 
käytetään osittaisen tehokertoimen kP 
laskemiseen awot ref:n sijaan.

Or. en

Perustelu

Todellisen kaupunkiliikenteen jäljittelemiseksi vertailukiihtyvyyden enimmäisarvon olisi 
oltava 2,0 m/s2.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
Liite III

Komission teksti

Liite III
Raja-arvot

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

Ajoneuvoluokka
Ajoneuvo-

luokan 
kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]
Uusien 

ajoneuvotyyp-
pien 

tyyppihyväk-
synnän raja-

arvot

Uusien 
ajoneuvotyyp-

pien 
tyyppihyväk-
synnän 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]

Tavalli
nen

Maas
to-
ajo-
neu-

Taval-
linen

Maas
to-
ajo-
neu-

Taval-
linen

Maasto-
ajoneuvo *
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vo * vo *

M

Henkilöiden 
kuljetuk-
seen 
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 
nimellis-
teho 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

istuimia, 
kpl > 9; 3.5 
tonnia < 
massa < 5 
tonnia; 
moottorin 
nimellis-
teho 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74
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< 150 kW

M3

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

77 79 75 77 75 77

N

Tavaroiden 
kuljetuk-
seen 
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 

80 82 78 80 78 80
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> 150 kW

* 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-
neu-
vo-

luok-
ka

Ajoneuvoluo-
kan kuvaus

Raja-arvot
ilmaistuina yksikköinä dB(A)

[desibeliä (A)]

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot ****

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot ****

Uusien 
ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksyn-

nän raja-arvot 
****

Uu-
sien 
ajo-

neuvo-
tyyp-
pien 
tyyp-
pi-

hyväk-
syn-
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 voi-
maan 
[14 
vuo-
den 
kulut-
tua 
julkai-
semi-
sesta]*
*****

Taval-
linen

Maasto
ajo-

Taval-
linen

Maasto
ajo-

Taval-
linen

Maasto
ajo-

Ylei-
nen 
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neuvo * neuvo * neuvo * ***
Henkilöiden ja 
tavaroiden
kuljetukseen 
tarkoitetut 
ajoneuvot

M1

istuimia, kpl < 
9; tehon ja 
massan suhde 
< 50 kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

istuimia, kpl < 
9; 50 kW/t < 
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 < 2,5 
tonnia;< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

istuimia, kpl > 
9; massa < 2,5 
tonnia; >= 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; <= 
50kW/t

70 71 70 71 69 70 68

N1

massa < 2,5 
tonnia; > 
50kW/t

72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tonnia < 
massa 
< 3,5 tonnia

73 74 73 74 72 73 69
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Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 

tyyppihyväksynnän 
raja-arvot

Uusien 
ajoneuvotyyppien 
tyyppihyväksynnä
n raja-arvot ****

Uu-
sien 
ajo-

neuvo-
tyyp-
pien 
tyyp-
pihy-
väk-
syn-
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 voi-
maan 
[16 

vuo-
den 

kulut-
tua 

julkai-
semi-

sesta]*
*****

Taval-
linen

Maasto
ajo-

neuvo 
*

Taval-
linen

Maasto
ajo-

neuvo 
*

Taval-
linen

Maasto
ajo-

neuvo 
*

Ylei-
nen 
***

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 

78 79 78 79 76 77 75



PE487.784v01-00 18/21 PA\899375FI.doc

FI

nimellisteho 
< 250 kW

M3

istuimia > 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

77 76 76 77 73 74 72

N2

3.5 tonnia < 
massa < 12 
tonnia; 
150 <
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
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* 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 vainassa vain, jos suurin sallittu massa > 2 tonnia.

*** Maastoajoneuvojen osalta yleinen raja-arvo on korotettu + 1 dB(A)
**** Siirtymäkausi uusien ajoneuvojen ensirekisteröinnin osalta: 2 vuotta 

voimaantulosta.
***** Siirtymäkausi uusien ajoneuvojen ensirekisteröinnin osalta: 3 vuotta 

voimaantulosta.
****** Vaiheen 3 soveltamisesta lähtien komissio toteuttaa yksityiskohtaisen tutkimuksen 

vaiheen 4 melurajojen toteuttamiskelpoisuudesta. Jos arvio on myönteinen, 
vaihetta 4 aletaan soveltaa neljä vuotta komission tutkimuksen julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

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. 

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvo valitaan ja sille tehdään 
2 kohdassa tarkoitetut testit. Jos 
testitulokset täyttävät 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä X 
tarkoitetut tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset, ajoneuvon katsotaan olevan 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
koskevien säännösten mukainen.

Ajoneuvo valitaan ja sille tehdään 
2 kohdassa tarkoitetut testit. Jos 
testitulokset täyttävät 
direktiivin 2007/46/EY liitteessä X 
tarkoitetut tuotannon 
vaatimustenmukaisuutta koskevat 
vaatimukset, ajoneuvon katsotaan olevan 
tuotannon vaatimustenmukaisuutta 
koskevien säännösten mukainen. 
Vaatimustenmukaisuutta koskevien 
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vaatimusten mukaan liitteen III raja-
arvot saavutetaan, jos liitteen III raja-
arvoja noudatetaan 1 db(A):n suuruisella 
lisämarginaalilla.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevassa lainsäädännössä tuotannon vaatimustenmukaisuuteen riittää 1 dB(A):n 
marginaali.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – A kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ajoneuvon akustinen varoitusjärjestelmä 
(AVAS) on ääntä tuottava laite, jonka 
avulla jalankulkijat ja muut 
loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät 
saavat tietoa.

Ajoneuvon akustinen varoitusjärjestelmä 
(AVAS) on maantieliikenteen 
sähköhybridi- ja sähköajoneuvojen 
järjestelmä, jonka avulla jalankulkijat ja 
muut loukkaantumiselle alttiit tienkäyttäjät 
saavat tietoa ajoneuvon toiminnasta.

Or. en

Perustelu

AVAS-järjestelmää koskevan määritelmän liitteessä IX olisi oltava sopusoinnussa 3 artiklan 
21 alakohdassa olevan AVAS-määritelmän kanssa.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – A kohta – 4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) AVAS-järjestelmän avulla tuotettavan 
äänen on oltava jatkuva ääni, jonka avulla 
jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle 
alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta. 

a) AVAS-järjestelmän avulla tuotettavan 
äänen on oltava jatkuva ääni, jonka avulla 
jalankulkijat ja muut loukkaantumiselle 
alttiit tienkäyttäjät saavat tietoa käytössä 
olevasta ajoneuvosta. Äänen olisi oltava 
ajoneuvon käytökselle ominainen ja sen 
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olisi oltava samankaltainen kuin samaan 
luokkaan kuuluvan, polttomoottorilla 
varustetun ajoneuvon ääni.

Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä ei 
kuitenkaan hyväksytä:
i) Sireeni, torvi, kello, soittokello ja 
hätäajoneuvon äänet 
ii) Hälytysäänet, esimerkiksi palo-, varas-
ja savuhälyttimet
iii) Katkonainen ääni
Seuraavia ja seuraavankaltaisia ääniä on 
vältettävä:
iv) Melodiset äänet, eläinten ja 
hyönteisten äänet
v) Äänet, jotka häiritsevät ajoneuvon 
ja/tai sen käytön (esim. kiihdytys, jarrutus 
jne.) tunnistamista

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä luetella ääniä, joita ei hyväksytä käytettäviksi AVAS-järjestelmässä. On parempi 
korvata ne selkeällä kuvauksella hyväksyttävistä äänistä.


