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Asia: Vetoomus nro 0533/2018, J. F., Maltan kansalainen, moottoriajoneuvojen 
melutasoa koskevan EU-lainsäädännön väitetystä noudattamatta 
jättämisestä Maltassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Maltassa hyväksyttyjen moottoriajoneuvojen melutaso osoittaa vetoomuksen mukaan, että 
erityisesti asetusten (EU) N:o 168/2013 ja N:o 540/2014 täytäntöönpano on puutteellista, 
mikä johtaa terveyttä ja hyvinvointia koskeviin valituksiin. Se herättää myös kysymyksiä 
sallittujen ajoneuvojen laadusta ja turvallisuudesta. Vetoomuksen esittäjä epäilee liikenteen 
melulle altistumista Maltassa koskevien tilastojen ja todellisuuden välistä eroa ja painottaa, 
että melusaaste on merkittävä terveysongelmia aiheuttava ympäristötekijä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 17. lokakuuta 2018. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 216 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 24. kesäkuuta 2019

Vetoomuksen esittäjä on jo käsitellyt asiaa aiemmassa valituksessa CHAP(2017)02093. 
Komissio haluaa korostaa, että ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta asetuksessa (EU) 
N:o 540/20141 asetetaan melupäästörajat luokkien M ja N ajoneuvoille myös vuoden 2026 
jälkeen. Komissio toteuttaa näitä rajoituksia koskevan tutkimuksen mainitun asetuksen 
11 artiklan mukaisesti 1. heinäkuuta 2021 mennessä. EU:n asetuksia sovelletaan suoraan 
kansallisella tasolla eikä niitä tarvitse siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä.

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 540/2014, annettu 16. huhtikuuta 2014, 
moottoriajoneuvojen ja varaosaäänenvaimennusjärjestelmien melutasosta, direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta 
ja direktiivin 70/157/ETY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 158, 27.5.2014, 
s. 131–195.
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Pakokaasun melupäästöraja-arvot voidaan asettaa ainoastaan yhdessä tiettyjen moottori- ja 
ajoneuvokonfiguraatioiden kanssa, ei erikseen. Todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvien 
melupäästöjen mittaamista kehitetään YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) melua 
käsittelevässä työryhmässä, jonka työskentelyyn komissio osallistuu aktiivisesti.

Neuvoston direktiivin 70/157/ETY2 mukaisesti ennen 1. heinäkuuta 2016 unionin 
markkinoille saatettujen luokkien M ja N ajoneuvojen on noudatettava tyyppihyväksynnän 
osalta UNECE:n sääntöä nro 51 ja pakoputken äänenvaimenninten osalta UNECE:n sääntöä 
nro 59. Kuten valituksen CHAP(2017)02093 yhteydessä todettiin, uusien ajoneuvojen 
tyyppihyväksyntää koskevat vaatimukset, myös melurajavaatimukset, on siirretty osaksi 
Maltan kansallista lainsäädäntöä.

Lisävaiheet koskevat sellaisten tyyppihyväksyntävaatimusten asettamista, joilla torjutaan 
ajoneuvon melunpäästölaitteiden peukaloimista ja tehokkaiden melupäästöjen mittaustestien 
kehittämistä liikkuvien ajoneuvojen tienvarsitarkastuksia varten ennalta määrättyjen rajojen 
mukaisesti sen sijaan, että jatketaan pysäköityjen autojen testaamista ja asetetaan rajat niille. 
Viimeksi mainittu ei edustaisi todellisia ajo-olosuhteita.

Edellä mainitussa lainsäädännössä ei säännellä eikä siten voida rajoittaa jäsenvaltioissa 
liikkuvien tyyppihyväksyttyjen ajoneuvojen määrää. EU:n tyyppihyväksyntälainsäädännössä 
ei aseteta moottoriajoneuvojen katsastusvaatimuksia, joten siinä ei myöskään aseteta 
ajoneuvojen melupäästötasoja katsastuksen aikana.

Direktiivissä 2002/49/EY3 edellytetään melukarttojen laatimista ja tieliikennemelun torjuntaa 
koskevien toimintasuunnitelmien laatimista. Toimenpiteet ovat toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten päätettävissä. Kuten vetoomuksen esittäjä totesi, komissio on arvioinut tämän 
direktiivin noudattamista Maltassa ja todennut, että melukartat on laadittu ja 
toimintasuunnitelma hyväksytty.

Henkilöautojen, kuorma-autojen, linja-autojen, raskaiden perävaunujen ja nopeiden 
traktoreiden osalta määräaikaiskatsastuksista annetun direktiivin 2014/45/EU4 liitteessä I 
säädetään äänenvaimennusjärjestelmän tarkastuksesta vähimmäisvaatimuksena, mikä 
tarkoittaa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti tehdä asianmukaisiksi katsomiaan lisätarkastuksia. 
Lisäksi 1. tammikuuta 2022 alkaen moottoripyörät ja nelipyörät, joiden moottorin 
sylinteritilavuus on yli 125 cm3, on myös katsastettava. Jäsenvaltioiden on määritettävä 
näiden ajoneuvojen asianmukaiset katsastusvälit ja katsastettavat kokonaisuudet ja kohteet 
sekä asianmukaiset testausmenetelmät. Lisäksi lainsäätäjät ovat myös antaneet jäsenvaltioille 
mahdollisuuden jättää kyseiset ajoneuvot katsastuksen ulkopuolelle edellyttäen, että käytössä 
on vaihtoehtoisia tehokkaita liikenneturvallisuustoimia. Ilmoitettujen kansallisten 
täytäntöönpanotoimenpiteiden arviointi on edelleen käynnissä.

2 Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa 
ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16–20.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, 
ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta - Komission lausunto ympäristömelun arviointia ja hallintaa 
koskevan direktiivin sovittelukomitealle, EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12–25.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, 
moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY 
kumoamisesta, EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51.
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Päätelmä 

Komissio ei kykene päättelemään, etteikö asetuksia (EU) N:o 540/2014 ja (EU) 
N:o 168/20135 sekä direktiiviä 2002/49/EY noudatettaisi Maltassa.

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja 
kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti), EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52–128.


