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ĪSS PAMATOJUMS

Mehāniskie transportlīdzekļi ir viens no galvenajiem trokšņa piesārņojuma avotiem. Tiek 
uzskatīts, ka pastāvīgi augsts trokšņu līmenis veicina sirds un asinsvadu slimības, kognitīvo 
spēju pasliktināšanos, miega traucējumus un troksni ausīs (tinnītu). Atzinuma sagatavotāja 
stingri atbalsta ierosinātās regulas mērķi par vides trokšņa samazināšanu, pazeminot trokšņa 
līmeņa robežvērtības un ieviešot jaunas un uzlabotas testa metodes trokšņa emisiju mērīšanai. 
Tomēr trokšņa robežvērtībām ir jābūt gan vērienīgām, gan tehniski sasniedzamām. Ir 
jāatceras, ka troksni mēra pēc logaritmiskās skalas un ka 3 decibelu (dB) samazinājums 
nozīmē trokšņa pazemināšanu par 50 %. 

Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma prasības cita starpā attiecas arī uz CO2 emisijām un 
piesārņotājiem (standarti Euro 5/6 un Euro VI). Šo prasību izpildei pieņemtie pasākumi daļēji 
ir pretrunā pasākumiem, kas pieņemti transportlīdzekļa radītā trokšņa samazināšanai. 
Piemēram, trokšņa emisijas samazināšanas pasākumi var palielināt transportlīdzekļa svaru, 
kas savukārt noved pie lielākām CO2 emisijām. Ar dažādiem ES tipa apstiprināšanas 
pasākumiem būtu uzmanīgi jānosaka līdzsvaroti mērķi un jāīsteno vispārēja pieeja par 
klusākiem, drošākiem un videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem. Turklāt trokšņa līmeņa 
samazināšanas pasākumi nedrīkst pazemināt satiksmes drošību, piemēram, īpaši klusie ceļa 
segumi var būtiski apslāpēt riepu rites troksni un izraisīt garāku bremzēšanas ceļu. Attiecībā 
uz transportlīdzekļiem noteiktajām trokšņa robežvērtībām atzinuma sagatavotāja papildus 
uzsver, ka ir svarīgi ņemt vērā citus vides trokšņa avotus, piemēram, ceļa segumu, satiksmes 
pārvaldību vai vadītāja uzvedību. 

Lai arī atzinuma sagatavotāja stingri atbalsta ierosinātas regulas mērķus, viņa ir ierosinājusi 
vairākus grozījumus, lai šos mērķus sasniegtu veiksmīgāk. Lai palielinātu veselībai sniegto 
labumu un tiesisko noteiktību, būtu jānosaka ilgtermiņa trokšņa robežvērtības. Būtu jāveic arī 
pielāgojumi attiecībā uz transportlīdzekļu kategorijām. Pašreizējais regulējums 
transportlīdzekļu radīto trokšņa emisiju jomā dažādām transportlīdzekļu kategorijām un 
apakškategorijām paredz atšķirīgas robežvērtības. Šīs apakškategorijas ir izveidotas 
1970. gadā un nav grozītas kopš 1985. gada. Līdz ar to referente iesaka atjaunināt 
apakškategorijas un pielāgot transportlīdzekļu klasifikācijas sistēmu jaunākajiem tehniskajiem 
standartiem. Šie pielāgojumi palīdzētu noteikt vērienīgas trokšņa robežvērtības un optimizēt 
vispārējo trokšņa samazināšanu. Turpmāka transportlīdzekļu kategoriju diferencēšana ļaus 
noteikt vērienīgākas trokšņa robežvērtības transportlīdzekļiem ar zemāku dzinēja jaudu un 
realitātei atbilstošākas trokšņa robežvērtības transportlīdzekļiem ar augstāku dzinēja jaudu. 
Jaunās ilgtermiņa trokšņa robežvērtības katram transportlīdzeklim paredz pilnīgi jaunu 
konstrukciju.

Referente arī pauž viedokli, ka regulā būtu jāatspoguļo atšķirības vieglo un smago 
transportlīdzekļu izstrādē un ražošanā. Šīs atšķirības ir jāņem vērā, nosakot attiecīgajos 
posmos nosakot atšķirīgus termiņus robežvērtību piemērošanā. Līdz ar to referente ierosina 
atšķirīgus posmus vieglajiem un kravas transportlīdzekļiem. 

Atbildīgas patērētāju politikas galvenais elements ir pārredzamība, ko IMCO komiteja ir 
atbalstījusi jau ilgu laiku. Skaidras un pārredzamas informācijas pieejamība par katra 
transportlīdzekļa radītajām trokšņa emisijām patērētājiem ļaus iegādē ņemt vērā trokšņa 
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emisiju līmeni. Šī pati informācija valsts iestādēm sniegs iespēju noteikt pienācīgus stimulus 
klusāku transportlīdzekļu iegādei, piemēram, nosakot autobusu publiskā iepirkuma standartus 
un paredzot, ka noteiktās svarīgās dzīvojamās zonās vai diennakts stundās var iebraukt tikai 
klusākie piegādes transportlīdzekļi. Ir marķējumi par CO2 emisijām, degvielas patēriņu un 
riepu rites troksni, tādēļ būtu jāievieš arī marķējums par transportlīdzekļu radīto trokšņa 
līmeni.

Šajā direktīvā būtu jānosaka tehniski standarti attiecībā uz elektrotransportlīdzekļiem un 
hibrīdiem transportlīdzekļiem, ieviešot prasības par minimālo trokšņa līmeni. ANO/EEK ir 
izveidojusi darba grupu par minimālo trokšņa līmeni klusiem transportlīdzekļiem, kura 
apspriež iespēju saskaņot prasības akustiskajām sistēmām, kas brīdina par transportlīdzekļu 
tuvošanos (Approaching Vehicle Audible Systems).

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) ES tipa apstiprinājuma prasības cita 
starpā attiecas arī uz CO2 emisijām 
(Eiropas Parlamenta un Padomes 
2009. gada 23. aprīļa Regula (EK) 
Nr. 443/2009, ar ko, īstenojot daļu no 
Kopienas integrētās pieejas CO2 emisiju 
samazināšanai no vieglajiem 
transportlīdzekļiem, nosaka emisijas 
standartus jauniem vieglajiem 
automobiļiem1, un Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 11. maija Regula 
(ES) Nr. 510/2011 par emisiju standartu 
noteikšanu jauniem vieglajiem kravas 
automobiļiem saistībā ar Savienības 
integrēto pieeju vieglo transportlīdzekļu 
CO2 emisiju samazināšanai2) un 
piesārņotāju emisijām (Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2007. gada 
20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par 
tipa apstiprinājumu mehāniskiem 
transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām 
no vieglajiem pasažieru un 
komerciālajiem transportlīdzekļiem (Euro 
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5 un Euro 6) un par piekļuvi 
transportlīdzekļa remonta un tehniskās 
apkopes informācijai3 un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2009. gada 
18. jūnija Regula (EK) Nr. 595/2009 par 
mehānisko transportlīdzekļu un motoru 
tipa apstiprinājumu attiecībā uz lielas 
celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu 
radītām emisijām (Euro VI), par piekļuvi 
transportlīdzekļu remonta un tehniskās 
apkopes informācijai4). Tehniskās 
prasības attiecībā uz CO2 un piesārņotāju 
emisiju robežvērtībām var nebūt pretrunā 
prasībām par trokšņa emisiju 
samazināšanu. Tādēļ ES tipa 
apstiprinājuma prasībās ir jārod līdzsvars 
starp dažādiem mērķiem. 
_____________
1 OV L 140, 5.6.2009., 1. lpp.
2 OV L 145, 31.5.2011., 1. lpp.
3 OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.
4 OV L , 6.7.2001., 4. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tehniskie pasākumi CO2 emisiju samazināšanai ietver pasākumus transportlīdzekļa svara 
samazināšanai, savukārt tehniskie pasākumi trokšņa līmeņa samazināšanai, piemēram, 
skaņas izolācija, parasti palielina transportlīdzekļa svaru un paaugstina CO2 emisijas. 
Turklāt skaņas izolācija samazina troksni, tomēr vienlaicīgi palielina dzinēja aizdegšanās 
risku.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Trokšņa emisijas informācijas 
sniegšana patērētājiem, autoparku 
pārvaldniekiem un valsts iestādēm var 
ietekmēt iegādes lēmumus un paātrināt 
pāreju uz klusākiem transportlīdzekļiem. 
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Lai patērētājiem nodrošinātu attiecīgo 
informāciju, izgatavotājam tirdzniecības 
vietā un tehniskajos reklāmas materiālos 
būtu jāsniedz informācija par 
transportlīdzekļu radītā trokšņa līmeni, 
kas noteikts pēc saskaņotām testa 
metodēm. Patērētājus par 
transportlīdzekļa trokšņa emisiju būtu 
jāinformē ar marķējumu, kas līdzīgs CO2
emisiju, degvielas patēriņa un riepu rites 
trokšņa marķējumam.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. pants – 21.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.a) „tirdzniecības vieta” ir vieta, kur 
transportlīdzekļus piedāvā pārdošanai 
patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama attiecīgā informācija, kad tie apsver 
transportlīdzekļa iegādi, informācija par trokšņa līmeni ir jādara plaši pieejama. 
(Priekšlikumi ir saskaņoti ar 3. pantu Regulā Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu, tostarp 
attiecībā uz trokšņa emisijām).

Grozījums Nr. 4
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Regulas priekšlikums
3. pants – 21.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21.b) „tehniski reklāmas materiāli” ir 
tehniskas rokasgrāmatas, brošūras un 
katalogi (drukātā, elektroniskā vai 
tiešsaistes formātā), kā arī tīmekļa vietnes, 
kuru mērķis ir transportlīdzekļu 
pārdošana patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka patērētājiem ir pieejama attiecīgā informācija, kad tie apsver 
transportlīdzekļa iegādi, informācija par trokšņa līmeni ir jādara plaši pieejama. 
(Priekšlikumi ir saskaņoti ar 3. pantu Regulā Nr. 1222/2009 par riepu marķēšanu, tostarp 
attiecībā uz trokšņa emisijām).

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a pants (jauns)
Informācija

Transportlīdzekļu izgatavotāji un 
izplatītāji nodrošina, ka tirdzniecības vietā 
un tehniskajos reklāmas materiālos 
redzamā vietā par katru transportlīdzekli 
ir norādīts trokšņa līmenis decibelos 
(dB(A)), kas noteikts pēc saskaņotām tipa 
apstiprinājuma testa metodēm.
Komisija ne vēlāk kā gadu pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Parlamentam un Padomei 
iesniedz priekšlikumu par patērētājiem 
domātu informāciju.
Patērētājiem domātas informācijas jomu 
var iekļaut Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1999. gada 13. decembra 
Direktīvā 1999/94/EK attiecībā uz 
patērētājiem domātas informācijas 
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pieejamību par degvielas ekonomiju un 
CO2 emisiju saistībā ar jaunu vieglo 
automobiļu tirdzniecību1. Trokšņa emisiju 
informāciju izvieto tāpat kā CO2 emisiju 
informāciju.
______________
1 OV L 12, 18.1.2000., 16. lpp.

Or. en

Pamatojums

Pagaidām patērētājam nav iespējams uzzināt transportlīdzekļa trokšņa līmeni. Lai veicinātu 
klusu transportlīdzekļu iegādi un patērētājiem sniegtu iespēju izdarīt apzinātu izvēli par 
pirkumu, izgatavotājiem un izplatītājiem ir jānorāda transportlīdzekļa trokšņa līmenis.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja izgatavotājs izvēlas transportlīdzekļiem 
uzstādīt AVAS, izpilda X pielikuma 
prasības.

Ja izgatavotājs izvēlas transportlīdzekļiem 
uzstādīt AVAS, tas nodrošina, ka AVAS 
ģenerētajai skaņai ir nepārtraukta skaņa, 
kas sniedz informāciju gājējiem un citiem 
ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par 
darbībā esošu transportlīdzekli. Skaņai 
jābūt viegli asociējamai ar 
transportlīdzekļa darbību un nedrīkst 
pārsniegt tādas pašas kategorijas līdzīgu 
transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 
iekšdedzes dzinēju un darbojas pēc 
X pielikumā minētiem vienādiem 
nosacījumiem un prasībām, aptuveno 
skaņas līmeni.

Or. en

Pamatojums

Galvenās prasības AVAS izmantošanai ir jānorāda attiecīgā pantā, nevis tikai pielikumā. Ja 
ANO/EEK darba grupa pieņem noteikumus par pasaules mērogā saskaņotiem AVAS 
standartiem, ES prasības būtu attiecīgi jāgroza. 
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja ANO/EEK darba grupa par minimālo 
trokšņa līmeni klusiem 
transportlīdzekļiem pieņem ANO/EEK 
noteikumus, Komisija izvērtē iespēju 
aizstāt X pielikumā noteiktās tehniskās 
prasības ar tiešu atsauci uz atbilstošām 
prasībām ANO/EEK noteikumos un 
attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par grozījumu izdarīšanu X pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Galvenās prasības AVAS izmantošanai ir jānorāda attiecīgā pantā, nevis tikai pielikumā. Ja 
ANO/EEK darba grupa pieņem noteikumus par pasaules mērogā saskaņotiem AVAS 
standartiem, ES prasības būtu attiecīgi jāgroza. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai grozītu I līdz XI pielikumu.

1. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus, lai grozītu I, II un IV līdz 
X pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu Komisijai var deleģēt tikai nebūtiskus leģislatīva akta 
elementus, savukārt uz būtiskiem elementiem kādā jomā attiecas leģislatīvie akti. Regulas 
III pantā minētās prasības, t.i., trokšņa robežvērtības un sagatavošanās laiks (posmi), ir 
būtiski priekšlikuma elementi un tādēļ par tiem lēmumus pieņem vienīgi abi likumdevēji. 

Grozījums Nr. 9
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Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja robežvērtības attiecībā uz testa metodi 
nosaka ANO/EEK Noteikumi Nr. 51, 
Komisija apsver III pielikumā noteikto 
tehnisko prasību aizstāšanu ar tiešu 
atsauci uz atbilstošām ANO/EEK 
Noteikumu Nr. 51 un Nr. 59 prasībām.

2. Ja robežvērtības attiecībā uz testa metodi 
nosaka ANO/EEK Noteikumi Nr. 51, 
Komisija izvērtē iespēju aizstāt 
III pielikumā noteiktās tehniskās prasības
ar tiešu atsauci uz atbilstošām ANO/EEK 
Noteikumu Nr. 51 un Nr. 59 prasībām un 
attiecīgā gadījumā iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei priekšlikumu 
par grozījumu izdarīšanu III pielikumā.

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar LESD 290. pantu Komisijai var deleģēt tikai nebūtiskus leģislatīva akta 
elementus, savukārt uz būtiskiem elementiem kādā jomā attiecas leģislatīvie akti. Regulas 
III pantā minētās prasības, t.i., trokšņa robežvērtības un sagatavošanās laiks (posmi), ir 
būtiski priekšlikuma elementi un tādēļ par tiem lēmumus pieņem vienīgi abi likumdevēji.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1.4.1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, 
nepārsniedzot 3,0 m/s2, testēt ar šo 
pārnesumskaitli;

a) ja viens konkrēts pārnesumskaitlis rada 
paātrinājumu ar pielaidi  5 % apmērā no 
atskaites paātrinājuma awot ref, 
nepārsniedzot 2,0 m/s2, testēt ar šo 
pārnesumskaitli;

Or. en

Pamatojums

Lai simulētu reālas pilsētas satiksmes situāciju, maksimālajam paātrinājumam vajadzētu būt 
2,0 m/s2 līmenī.

Grozījums Nr. 11
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Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1.4.1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 3,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi: k = (a wot ref - a wot (i+1)) 
/ (a wot (i) - a wot (i+1))

b) ja neviens no pārnesumskaitļiem nerada 
vajadzīgo paātrinājumu, tad izvēlas 
pārnesumskaitli i ar paātrinājumu, kas 
lielāks par atskaites pārnesumu, un 
pārnesumskaitli i + 1 ar paātrinājumu, kas 
mazāks par atskaites pārnesumu. Ja 
paātrinājuma lielums pārnesumskaitlī i 
nepārsniedz 2,0 m/s2, testam izmanto abus 
pārnesumskaitļus. Svērto proporciju 
salīdzinājumā ar atskaites paātrinājumu 
awot ref aprēķina šādi: k = (a wot ref - a wot (i+1)) 
/ (a wot (i) - a wot (i+1))

Or. en

Pamatojums

Lai simulētu reālas pilsētas satiksmes situāciju, maksimālajam paātrinājumam vajadzētu būt 
2,0 m/s2 līmenī.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
II pielikums – 4.1.2.1.4.1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 3,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 3,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 3,0 m/s2. Citos gadījumos 
neizmanto nekādus citus pārnesumus. 
Testa laikā panākto paātrinājumu awot test 
izmanto, lai awot ref vietā aprēķinātu daļējas 
jaudas koeficientu kP;

c) ja pārnesumskaitļa paātrinājums i 
pārsniedz 2,0 m/s2, izmanto pirmo 
pārnesumskaitli, kas rada paātrinājumu, 
kurš mazāks par 2,0 m/s2, ja vien 
pārnesumskaitlis i + 1 nodrošina 
paātrinājumu, kas mazāks par aurban. Šajā 
gadījumā jāizmanto divi pārnesumi, i un 
i + 1, ietverot pārnesumu i ar paātrinājumu, 
kas pārsniedz 2,0 m/s2. Citos gadījumos 
neizmanto nekādus citus pārnesumus. 
Testa laikā panākto paātrinājumu awot test 
izmanto, lai awot ref vietā aprēķinātu daļējas 
jaudas koeficientu kP;

Or. en
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Pamatojums

Lai simulētu reālas pilsētas satiksmes situāciju, maksimālajam paātrinājumam vajadzētu būt 
2,0 m/s2 līmenī.

Grozījums Nr. 13

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

posms stājas spēkā
[2 gadi pēc 

publicēšanas]

posms stājas spēkā
[5 gadi pēc 

publicēšanas]

posms stājas spēkā
[7 gadi pēc publicēšanas]

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transportlī-
dzeklis*

Vispārīgi 
noteikumi

Apvidus 
transpor
tlī-
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 73 74 71 72 71 72
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> 9; 2 tonnas < 
masa < 3,5 tonnas

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 < 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; 80 82 78 80 78 80
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nominālā dzinēja 
jauda > 150 kW

* 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 II 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-

Vispārīgi 
noteikum

i

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

Vispārī
gi 

noteiku
mi

Apvidu
s 

transpo
rtlī-

Vispār
īgi 

noteik
umi**
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dzeklis
*

dzeklis
*

dzeklis
*

*

Transportlīdzek
ļi, kas paredzēti 
pasažieru un 
preču 
pārvadāšanai

M1

sēdvietu skaits 
≤ 9; jaudas 
attiecība pret 
masu 
< 50 kW/tonna

70 71 69 70 68 69 67

M1

sēdvietu skaits 
≤ 9; 50 
kW/tonna < 
jaudas attiecība 
pret masu <
120 kW/tonna

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

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

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

sēdvietu skaits 
> 9; masa 
< 2,5 tonnas ≥ 
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 70 71 70 71 69 70 68
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< 2,5 tonnas; ≤ 
50kW/tonna

N1

masa 
< 2,5 tonnas; > 
50kW/tonna

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 
[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 <

76 77 74 75 73 74 72
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180 kW

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;
75 < nominālā 
dzinēja jauda 
< 150 kW

77 76 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 

81 82 80 81 79 80 77
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< 250 kW

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 lielāka par 2 tonnām.

*** Apvidus transportlīdzekļiem vispārīgās robežvērtības tiek palielinātas par + 
1 dB(A).

**** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai: 2 gadus pēc 
stāšanās spēkā.

***** Pārejas periods jaunu transportlīdzekļu pirmajai reģistrācijai: 3 gadus pēc 
stāšanās spēkā.

****** No 3. posma piemērošanas Komisija veic detalizētu izpēti, lai apstiprinātu 4. posmā 
paredzēto trokšņa robežvērtību tehniskās īstenošanas iespēju. Labvēlīga 
novērtējuma gadījumā 4. posmu piemēro 4 gadus pēc Komisijas pētījuma 
publicēšanas.

Or. en

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
VI pielikums – 3. punkts – pirmā daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Jāizvēlas viens transportlīdzeklis un jāveic 
2. punktā minētie testi. Ja testu rezultāti 
atbilst RA prasībām, kas minētas 

Jāizvēlas viens transportlīdzeklis un jāveic 
2. punktā minētie testi. Ja testu rezultāti 
atbilst RA prasībām, kas minētas 
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Direktīvas 2007/46/EK X pielikumā, tad 
transportlīdzeklis ir izpildījis RA prasības.

Direktīvas 2007/46/EK X pielikumā, tad 
transportlīdzeklis ir izpildījis RA prasības. 
Saskaņā ar RA prasībām III pielikumā 
minētās robežvērtības ir izpildītas, ja šīs 
robežvērtības tiek sasniegtas ar papildu 
pielaidi 1 dB(A) apmērā.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējā regulējumā attiecībā uz ražojumu atbilstības pārbaudi ir paredzēta pielaide 
1 dB(A) apmērā.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
IX pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas 
sistēma (AVAS) ir skaņu ģenerējoša 
ierīce, kas informē gājējus un citus 
ievainojamus satiksmes dalībniekus.

Akustiskā transportlīdzekļu brīdināšanas 
sistēma (AVAS) ir hibrīda 
elektrotransportlīdzekļu un 
elektrotransportlīdzekļu sistēma, kas 
gājējiem un citiem ievainojamiem
satiksmes dalībniekiem sniedz informāciju
par transportlīdzekļa darbību.

Or. en

Pamatojums

AVAS definīcijai attiecīgajā IX pielikumā vajadzētu būt saskaņā ar AVAS definīciju 3. panta 
21. punktā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
IX pielikums – A daļa – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt 
nepārtrauktai skaņai, kas sniedz 
informāciju gājējiem un citiem 

a) AVAS ģenerētajai skaņai jābūt 
nepārtrauktai skaņai, kas sniedz 
informāciju gājējiem un citiem 
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ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par 
darbībā esošu transportlīdzekli. 

ievainojamiem satiksmes dalībniekiem par 
darbībā esošu transportlīdzekli. Skaņai 
jābūt viegli asociējamai ar 
transportlīdzekļa darbību un nedrīkst 
pārsniegt tādas pašas kategorijas līdzīgu 
transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar 
iekšdedzes dzinēju, aptuveno skaņas 
līmeni.

Tomēr nav pieņemamas šādas un līdzīga 
veida skaņas:
i) sirēnas, taures, zvaniņu, zvanu un 
neatliekamās palīdzības transportlīdzekļu 
signāli, 
ii) brīdinājuma signāli, piemēram, 
ugunsgrēka trauksmes, pretzādzības 
signalizācijas, dūmu signāli,
iii) intermitējoša skaņa.
Jāizvairās no šādām un līdzīga veida 
skaņām:
iv)melodiskas skaņas, dzīvnieku un 
kukaiņu skaņas,
v)skaņas, kas traucē identificēt 
transportlīdzekli un/vai tā darbību 
(piemēram, paātrinājumu, ātruma 
samazināšanu u.c.).

Or. en

Pamatojums

Tā vietā, lai uzskaitītu dažādos skaņu veidus, kas nav pieņemamas izmantošanai AVAS, būtu 
jānorāda skaidrs apraksts tām skaņām, kas ir pieņemamas. 


