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

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

2011/0409(COD)

19.4.2012

NUOMONĖS PROJEKTAS
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių 
transporto priemonių garso lygio
(COM(2011) 856 – C7-0487/11 – 2011/0409(COD))

Nuomonės referentė: Anja Weisgerber



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

LT

PA_Legam



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

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Variklinės transporto priemonės – vienas iš pagrindinių akustinės taršos šaltinių. Manoma, 
kad dėl nuolatinių didelių triukšmo lygių didėja sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis, 
prastėja pažintinės funkcijos, atsiranda miego sutrikimai ir ūžesys ausyse. Nuomonės 
referentė tvirtai pritaria siūlomo reglamento tikslui sumažinti aplinkos triukšmą mažinant 
triukšmo ribines vertes ir sukuriant naują ir ištobulintą bandymo metodą skleidžiamam 
triukšmui matuoti. Vis dėlto triukšmo ribinės vertės turi būti plataus užmojo ir techniškai 
įgyvendinamos. Norint tai pasiekti, būtina atminti, kad triukšmas matuojamas pagal 
logaritminę skalę ir kad sumažinimas trimis decibelais (dB) skleidžiamą triukšmą sumažina 
50 proc.
Transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, be kita ko, taip pat taikomi išmetamam 
CO2 ir teršalų kiekiui (Euro 5 ir 6 bei Euro VI standartai). Priemonės, kurių imamasi siekiant 
laikytis šių išmetamųjų teršalų reikalavimų iš dalies prieštarauja priemonėms, kurių imamasi 
siekiant sumažinti transporto priemonės skleidžiamą triukšmą. Pavyzdžiui, skleidžiamo 
triukšmo mažinimo priemonėmis gali būti padidinama transporto priemonės masė ir dėl to 
gali būti išmetama daugiau CO2. Įvairiuose ES tipo patvirtinimo reikalavimuose turėtų būti 
kruopščiai nustatoma įvairių tikslų pusiausvyra ir laikomasi bendro požiūrio transporto 
priemones toliau daryti tylesnes, saugesnes ir labiau tausojančias aplinką. Be to, priemonėmis, 
kurių imamasi siekiant sumažinti transporto priemonės skleidžiamo triukšmo lygį, neturėtų 
būti mažinama kelių eismo sauga, pavyzdžiui, dėl specialios triukšmą slopinančios kelio 
dangos gali gerokai sumažėti padangų riedėjimo skleidžiamas garsas ir padidėti stabdymo 
atstumas. Be transporto priemonių skleidžiamo triukšmo ribinių verčių, nuomonės referentė 
pabrėžia, kad svarbu atsižvelgti ir į kitus aplinkos triukšmo šaltinius, pavyzdžiui, kelio dangą, 
eismo valdymą ar vairuotojų elgseną.
Nors nuomonės referentė tvirtai pritaria siūlomo reglamento tikslui, ji siūlo keletą pakeitimų, 
kad tikslus būtų galima pasiekti geriau. Siekiant didinti naudą sveikatai ir užtikrinti didesnį 
teisinį tikrumą, reikėtų nustatyti ilgalaikes triukšmo ribines vertes. Be to, reikia atlikti būtinus 
transporto priemonių kategorijų patikslinimus. Galiojančiuose teisės aktuose dėl transporto 
priemonių skleidžiamo triukšmo įvairioms transporto priemonių kategorijoms ir 
pakategorėms numatomos skirtingos ribinės vertės. Šios pakategorės nustatytos 1970 m. ir 
nebuvo keičiamos nuo 1985 m. Taigi nuomonės referentė siūlo atnaujinti pakategores, o 
transporto priemonių klasifikavimo sistemą priderinti prie naujausių techninių standartų. Šis 
derinimas turėtų suteikti galimybę apibrėžti plataus užmojo ribines vertes ir kuo labiau 
sumažinti bendrą skleidžiamą triukšmą. Dar smulkiau išskirdami transporto priemonių 
kategorijas, turime galimybę transporto priemonėms, kurių variklio galia mažesnė, nustatyti 
platesnio užmojo skleidžiamo triukšmo ribines vertes, o transporto priemonėms, kurių 
variklio galia didesnė, – tikroviškesnes skleidžiamo triukšmo ribines vertes. Remiantis 
naujomis ilgalaikėmis triukšmo ribinėmis vertėmis, būtina visiškai nauja kiekvienos 
transporto priemonės konstrukcija.
Nuomonės referentė taip pat mano, kad šiame reglamente reikėtų atsižvelgti į keleivinių 
automobilių ir sunkiųjų transporto priemonių kūrimo ir gamybos skirtumus. Šiuos skirtumus 
ketinama perteikti numatant skirtingą atitinkamų etapų, kuriems taikomos triukšmo ribinės 
vertės, laiką. Todėl nuomonės referentė siūlo skirtingus keleivinių automobilių ir komercinių 
transporto priemonių etapus.
Skaidrumas – svarbiausias atsakingos vartotojų politikos aspektas; jam Vidaus rinkos ir 



PE487.784v01-00 4/21 PA\899375LT.doc

LT

vartotojų apsaugos komitetas jau seniai pritaria. Naudotojams užtikrinus galimybę gauti aiškią 
ir skaidrią informaciją apie kiekvienos transporto priemonės skleidžiamą triukšmą jiems būtų 
suteikiama galimybė savo sprendimą dėl pirkimo pagrįsti skleidžiamo triukšmo lygiu. Ta pati 
informacija valdžios institucijoms suteiktų galimybę numatyti tinkamas paskatas naudotis 
tylesnėmis transporto priemonėmis, pavyzdžiui, autobusų parkams nustatant viešųjų pirkimų 
standartus ir tik tylesnėms pristatymo transporto priemonėms suteikiant pirmenybę patekti į 
tam tikrus pažeidžiamus gyvenamuosius rajonus ar tokiu dienos metu, kai triukšmo lygis 
didžiausias. Etiketės jau parengtos išmetamam CO2 kiekiui, suvartojamo kuro kiekiui ir 
padangų skleidžiamam triukšmui; panaši etiketė turėtų būti sukurta transporto priemonių 
triukšmo lygiui.
Dėl elektrinių ir elektrinių hibridinių transporto priemonių pažymėtina, kad direktyvoje 
techniniai standartai turėtų būti nustatomi numatant elektrinių transporto priemonių 
skleidžiamo triukšmo mažiausio lygio reikalavimus. JT EEK įsteigė tyliųjų transporto 
priemonių skleidžiamo garso mažiausio lygio darbo grupę, kuri nagrinėja galimybę suderinti 
artėjančios transporto priemonės garso sistemų (angl. AVAS) reikalavimus.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) ES tipo patvirtinimo reikalavimai, be 
kita ko, taikomi išmetamo CO2 kiekiui
(2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 443/2009, nustatantis naujų keleivinių 
automobilių išmetamų teršalų normas 
pagal Bendrijos integruotą principą 
mažinti lengvųjų transporto priemonių 
išmetamo CO2 kiekį1 ir 2011 m. gegužės 
11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 510/2011, kuriuo 
nustatomos naujų lengvųjų komercinių 
transporto priemonių išmetamų teršalų 
normos pagal Sąjungos integruotą 
principą mažinti lengvųjų transporto 
priemonių išmetamo CO2 kiekį2) ir 
išmetamųjų teršalų kiekiui (2007 m. 
birželio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 
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dėl variklinių transporto priemonių tipo 
patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų 
teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir 
komercinių transporto priemonių (Euro 5 
ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių 
remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos3 ir 2009 m. birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto 
priemonių ir variklių tipo patvirtinimo 
atsižvelgiant į sunkiųjų transporto 
priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro 
VI) ir dėl galimybės naudotis transporto 
priemonių remonto ir priežiūros 
informacija4). Išmetamo CO2 ir kitų 
išmetamųjų teršalų ribinių verčių 
techniniai reikalavimai negali prieštarauti 
skleidžiamo triukšmo mažinimo 
reikalavimams. Todėl reikėtų rasti ES tipo 
patvirtinimo reikalavimų ir įvairių tikslų 
pusiausvyrą;
_____________
1 OL L 140, 2009 6 5, p. 1.
2 OL L 145, 2011 5 31, p. 1.
3 OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
4 OL L 188, 2009 7 18, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Techninės išmetamo CO2 kiekio mažinimo priemonės – tai transporto priemonės masės 
mažinimo priemonės, o techninės triukšmo mažinimo priemonės, pvz., garso izoliacija, 
paprastai didina transporto priemonės masę ir išmetamą CO2 kiekį. Be to, garso izoliacija ne 
tik sumažina triukšmą, bet kartu padidina variklio užsidegimo pavojų.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) naudotojams, transporto parkų 
valdytojams ir valdžios institucijoms 
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teikiama informacija apie skleidžiamą 
triukšmą gali daryti poveikį sprendimams 
pirkti ir paspartinti perėjimą prie tylesnių 
transporto priemonių parkų. Siekiant 
naudotojams suteikti būtiną informaciją, 
pardavimo vietoje ir techninėje 
reklaminėje medžiagoje gamintojas 
informaciją apie transporto priemonių 
triukšmo lygius turėtų pateikti 
remdamasis suvienodintais bandymo 
metodais. Etiketėje, kuri panaši į etiketes, 
naudojamas informuoti apie išmetamą 
CO2 kiekį, suvartojamo kuro kiekį ir 
padangų skleidžiamą triukšmą, 
naudotojai turėtų būti informuojami apie 
transporto priemonės skleidžiamą 
triukšmą;

Or. en

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) prekybos vieta – vieta, kurioje 
naudotojams parduodamos transporto 
priemonės;

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie triukšmą turėtų būti plačiai prieinama, siekiant naudotojams užtikrinti 
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galimybę susipažinti su atitinkama informacija, kai jie priima sprendimus dėl transporto 
priemonės pirkimo. (Pasiūlymai suderinti su Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 
ženklinimo 3 straipsnio nuostatomis, įskaitant skleidžiamą triukšmą).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 21 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) techninė reklaminė medžiaga –
techniniai vadovai, brošiūros ir katalogai 
(spausdintiniai, elektroniniai arba 
internetiniai), taip pat interneto svetainės, 
kuriuose naudotojams siekiama parduoti 
transporto priemones;

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie triukšmą turėtų būti plačiai prieinama, siekiant naudotojams užtikrinti 
galimybę susipažinti su atitinkama informacija, kai jie priima sprendimus dėl transporto 
priemonės pirkimo. (Pasiūlymai suderinti su Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 dėl padangų 
ženklinimo 3 straipsnio nuostatomis, įskaitant skleidžiamą triukšmą).

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis (naujas)
Informacija

Transporto priemonių gamintojai ir 
platintojai užtikrina, kad triukšmo lygis 
decibelais (dB(A)) pagal suvienodintus 
kiekvienos transporto priemonės tipo 
tvirtinimo bandymo metodus prekybos 
vietoje ir techninėje reklaminėje 
medžiagoje būtų nurodomas aiškiai 
matomoje vietoje.
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
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pateikia pasiūlymą dėl vartotojams 
teikiamos informacijos ne vėliau kaip 
praėjus vieniems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos.
Vartotojams teikiamą informaciją galima 
įtraukti į 1999 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
1999/94/EB dėl vartotojų galimybės gauti 
informaciją apie degalų taupymą ir 
išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant 
naujus keleivinius automobilius1. Toks 
pat skleidžiamo triukšmo nurodymo 
metodas taikomas išmetamam CO2
kiekiui.
______________
1 OL L 12, 2000 1 18, p. 16.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol naudotojas negali gauti informacijos apie transporto priemonės triukšmo lygį. 
Siekiant remti mažatriukšmes transporto priemones ir naudotojams suteikti galimybę priimti 
sąmoningus sprendimus dėl pirkimo, gamintojas ir platintojas įpareigojami nurodyti 
transporto priemonės triukšmo lygį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei gamintojai pasirenka transporto 
priemonėse įrengti AVAS, turi būti 
laikomasi X priedo reikalavimų.

Jei gamintojai pasirenka transporto 
priemonėse įrengti AVAS, jie užtikrina, 
kad AVAS skleidžiamas garsas būtų 
ištisinis, suteikiantis informacijos 
pėstiesiems ir pažeidžiamiems eismo 
dalyviams apie naudojamą transporto 
priemonę. Garsas turėtų aiškiai nurodyti 
transporto priemonės važiavimo pobūdį ir 
neviršyti tokiomis pačiomis sąlygomis tos 
pačios kategorijos panašios transporto 
priemonės su vidaus degimo varikliu 
skleidžiamo apytikslio garso lygio, taip pat 
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turi būti laikomasi X priedo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai AVAS reikalavimai turėtų būti pateikiami atitinkame straipsnyje, o ne tik priede. 
Jeigu JT EEK darbo grupė priima taisykles dėl visame pasaulyje suvienodintų AVAS 
standartų, ES reikalavimai turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiami.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu JT EEK tyliųjų transporto 
priemonių skleidžiamo garso mažiausio 
lygio darbo grupė priima JT EEK 
taisykles, Europos Komisija įvertina 
galimybę X priede nustatytus techninius 
reikalavimus pakeisti tiesiogine nuoroda į 
atitinkamų JT EEK taisyklių reikalavimus 
ir, jei reikia, Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pasiūlymą iš dalies 
pakeisti X priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagrindiniai AVAS reikalavimai turėtų būti pateikiami atitinkame straipsnyje, o ne tik priede. 
Jeigu JT EEK darbo grupė priima taisykles dėl visame pasaulyje suvienodintų AVAS 
standartų, ES reikalavimai turėtų būti atitinkamai iš dalies keičiami.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų pakeisti I–
XI priedai.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kad būtų pakeisti I–
II ir IV–X priedai.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai gali būti suteikiami įgaliojimai priimti tik neesmines 
teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, o esminės atitinkamos srities nuostatos 
numatomos tik teisėkūros procedūra priimtu aktu. III priedo nuostatos, t. y. ribinės triukšmo 
vertės ir pasiruošimo laikas (etapai), yra esminiai pasiūlymo aspektai, todėl juos nustato tik 
teisės aktų leidėjai. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kai JT EEK taisyklėje Nr. 51 
nustatomos su bandymo metodu susijusios 
ribinės vertės, Komisija apsvarsto poreikį
pakeisti III priede nustatytus techninius 
reikalavimus tiesiogine nuoroda į 
atitinkamus JT EEK taisyklių Nr. 51 ir 
59 reikalavimus.

2. Kai JT EEK taisyklėje Nr. 51 
nustatomos su bandymo metodu susijusios 
ribinės vertės, Komisija įvertina galimybę
pakeisti III priede nustatytus techninius 
reikalavimus tiesiogine nuoroda į 
atitinkamus JT EEK taisyklių Nr. 51 ir 
59 reikalavimus ir, jei reikia, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pasiūlymą iš dalies pakeisti III priedą.

Or. en

Pagrindimas

Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai gali būti suteikiami įgaliojimai priimti tik neesmines 
teisėkūros procedūra priimto akto nuostatas, o esminės atitinkamos srities nuostatos 
numatomos tik teisėkūros procedūra priimtu aktu. III priedo nuostatos, t. y. ribinės triukšmo 
vertės ir pasiruošimo laikas (etapai), yra esminiai pasiūlymo aspektai, todėl juos nustato tik 
teisės aktų leidėjai.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2.1.4.1 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref ± 
5 proc. leidžiamosios nuokrypos intervale 

a) Jei naudojant vieną konkretų perdavimo 
skaičių etaloninio pagreičio awot ref ± 5 proc. 
leidžiamosios nuokrypos intervale 
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pasiekiamas pagreitis neviršija 3,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

pasiekiamas pagreitis neviršija 2,0 m/s2, 
bandoma naudojant tą perdavimo skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant imituoti tikro miesto eismo sąlygas, didžiausias pagreičio lygis turėtų būti 2,0 m/s2.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2.1.4.1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis, 
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 3,0 
m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip: k = (a wot ref - a wot 

(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)).

b) Jeigu su jokiu perdavimo skaičiumi 
nepasiekiamas reikiamas pagreitis,
pasirenkamas perdavimo skaičius i 
(didesnis pagreitis ir perdavimo skaičius 
i+1), kuriuo pasiekiamas mažesnis nei 
etaloninis pagreitis. Jei pagreičio vertė, 
esant perdavimo skaičiui i, neviršija 
2,0 m/s2, per bandymą naudojami abu 
perdavimo skaičiai. Svertinis koeficientas, 
siejant su etaloniniu pagreičiu awot ref, 
apskaičiuojamas taip: k = (a wot ref - a wot 

(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant imituoti tikro miesto eismo sąlygas, didžiausias pagreičio lygis turėtų būti 2,0 m/s2.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4.1.2.1.4.1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 3,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
3,0 m/s2, išskyrus atvejus, kai perdavimo 

c) Jei perdavimo skaičiaus i pagreičio vertė 
viršija 2,0 m/s2, turi būti naudojamas 
pirmas perdavimo skaičius, kuriuo 
pasiekiamas pagreitis, mažesnis kaip 
2,0 m/s2, išskyrus atvejus, kai perdavimo 
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skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
3,0 m/s2. Kitais atvejais neturi būti 
naudojama kita pavara. Dalinės galios 
koeficientui kP apskaičiuoti turi būti 
naudojamas per bandymą pasiektas 
pagreitis awot test, o ne awot ref.

skaičius i+1 užtikrina pagreitį, mažesnį 
kaip aurban. Šiuo atveju turi būti 
naudojamos dvi pavaros i ir i+1, įskaitant i 
pavarą, kuria važiuojant pagreitis viršija 
2,0 m/s2. Kitais atvejais neturi būti 
naudojama kita pavara. Dalinės galios 
koeficientui kP apskaičiuoti turi būti 
naudojamas per bandymą pasiektas 
pagreitis awot test, o ne awot ref.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant imituoti tikro miesto eismo sąlygas, didžiausias pagreičio lygis turėtų būti 2,0 m/s2.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas

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

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 
informacija

Visureigiai 
*

Bendra 
informacija

Visureigiai 
*

Bendra 
informacija

Visureigiai 
*

M
Keleivinės 
transporto 
priemonės

M1

sėdimųjų 
vietų 
skaičius ≤ 

70 71** 68 69** 68 69**
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9

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
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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 

80 82 78 80 78 80
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variklio 
galia 
≥ 150 kW

* 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:

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 tipo 

patvirtinimo ribinės 
vertės ****

Naujų 
transpor

to 
priemon
ių tipo 

patvirtin
imo 

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 etapas
, galioja 
nuo 
[14 met
ų po 
paskelbi
mo] 
******

Bendra 
informacija

Visureigi
ai *

Bendra 
informacij

a

Visureigi
ai *

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai *

Bendra 
informa
cija ***

Keleivinės ir 
krovininės
transporto 
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priemonės

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
galios ir masės 
santykis 
< 50 kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

sėdimųjų vietų 
skaičius ≤ 9; 
50 kW/t < 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; 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

sėdimųjų vietų 
skaičius > 9; 
masė ≤ 2,5 t; 
>= 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; 
<= 50 kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
masė ≤ 2,5 t; 
> 50 kW/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 

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo ribinės 

Naujų transporto 
priemonių tipo 

patvirtinimo 

Naujų 
transpor

to 
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vertės vertės ribinės vertės **** priemon
ių tipo 

patvirtin
imo 

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 etapas
, galioja 

nuo

[16 met
ų po 

paskelbi
mo] 

******
Bendra 

informacij
a

Visureigi
ai *

Bendra 
informacij

a

Visureigi
ai *

Bendra 
informac

ija

Visureigi
ai *

Bendra 
informa
cija ***

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; 
vardinė variklio 
galia < 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2
3,5 t < 
masė ≤ 12 t; 77 76 76 77 73 74 72
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75 kW ≤ vardinė 
variklio galia 
< 150 kW

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 
inės vertės galioja tik jei didžiausioji leidžiama masė > 2 t.
*** Bendrosios visureigių transporto priemonių ribinės vertės padidinamos + 1 dB(A).
**** Pereinamasis naujų transporto priemonių pirmos registracijos laikotarpis: 2 metai 

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

nuo įsigaliojimo.
****** Pradėdama taikyti 3 etapą, Komisija atlieka išsamų tyrimą, kuriuo patvirtina 

4 etapą dėl techninių triukšmo ribų įgyvendinimo galimybių. Jei įvertinama 
teigiamai, 4 etapas taikomas po keturių metų nuo Komisijos tyrimo paskelbimo.

Or. en

Pagrindimas

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 
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and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger cars and commercial 
vehicles shall be established.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 3 punkto pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turi būti pasirinkta viena transporto 
priemonė, su kuria atliekami 2 punkte 
nustatyti bandymai. Jei bandymo rezultatai 
atitinka Direktyvos 2007/46/EB X priedo 
gamybos atitikties patikrinimo 
reikalavimus, transporto priemonė laikoma 
atitinkančia gamybos atitikties patikrinimo 
nuostatas.

Turi būti pasirinkta viena transporto 
priemonė, su kuria atliekami 2 punkte 
nustatyti bandymai. Jei bandymo rezultatai 
atitinka Direktyvos 2007/46/EB X priedo 
gamybos atitikties patikrinimo 
reikalavimus, transporto priemonė laikoma 
atitinkančia gamybos atitikties patikrinimo 
nuostatas. Kalbant apie gamybos atitikties 
patikrinimo reikalavimus, III priede 
numatytų ribinių verčių laikomasi, jei jos 
atitinka papildomą 1 dB(A) paklaidą.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose dėl gamybos atitikties patikrinimo numatoma 1 dB(A) paklaida.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę 
sistema (AVAS) – tai garsą skleidžiantis 
įtaisas, skirtas pėstiesiems ir 
pažeidžiamiems eismo dalyviams 
informuoti.

Garsinė įspėjimo apie transporto priemonę 
sistema (angl. Acoustic Vehicle Alerting 
System, AVAS) – sistema, skirta 
hibridinėms elektrinėms ir elektrinėms 
kelių transporto priemonėms, kuri
pėstiesiems ir pažeidžiamiems eismo 
dalyviams suteikia informacijos apie 
transporto priemonės veikimą.
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Or. en

Pagrindimas

Atitinkamame IX priede AVAS apibrėžtis turėtų būti suderinta su 3 straipsnio 21 punkte 
pateikta AVAS apibrėžtimi.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo A dalies 4 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) AVAS skleidžiamas garsas turi būti 
ištisinis, suteikiantis informacijos 
pėstiesiems ir pažeidžiamiems eismo 
dalyviams apie naudojamą transporto 
priemonę. 

a) AVAS skleidžiamas garsas turi būti 
ištisinis, suteikiantis informacijos 
pėstiesiems ir pažeidžiamiems eismo 
dalyviams apie naudojamą transporto 
priemonę. Garsas turėtų aiškiai nurodyti 
transporto priemonės važiavimo pobūdį ir 
būti panašus į tos pačios kategorijos 
transporto priemonės su vidaus degimo 
varikliu garsą.

Tačiau nepriimtini šie ar panašaus tipo 
garsai:
i) sirenų, durų skambučio, varpelio ir 
avarinių transporto priemonių garsai; 
ii) pavojaus signalų, pvz., priešgaisrinio, 
įsilaužimo, dūmų pavojaus, garsai;
iii) protarpinis garsas.
Reikėtų vengti tokių ir panašių tipų 
garsų:
iv)melodingų garsų, gyvūnų ir vabzdžių 
skleidžiamų garsų;
v)garsų, kurie trukdo atpažinti transporto 
priemonę ir (arba) jos važiavimą (pvz., 
greitėjimą, lėtėjimą ir pan.).

Or. en

Pagrindimas

Įvairius išvardytus garsų tipus, kurių naudojimas nėra priimtinas AVAS, geriau reikėtų 
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pakeisti aiškiai aprašytais priimtinų garsų požymiais.


