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Temats: Lūgumraksts Nr. 0533/2018, ko iesniedza Maltas valstspiederīgais J. F., par 
ES tiesību aktu noteikumu iespējamu nepildīšanu Maltā attiecībā uz 
mehānisko transportlīdzekļu radītā trokšņa līmeni

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Maltā atļautais mehānisko transportlīdzekļu radītā trokšņa līmenis, iespējams, norāda, ka 
nepilnīgi tiek ievērotas jo īpaši Regulu (ES) Nr. 168/2013 un Nr. 540/2014 prasības, tādējādi 
izraisot veselības un labjutības problēmas, kā arī izvirzot jautājumus par atļauto 
transportlīdzekļu kvalitāti un drošumu. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka statistikas dati par 
satiksmes radītā trokšņa iedarbību Maltā, iespējams, neatbilst reālajam trokšņa piesārņojumam, 
kas ir galvenais vides izraisīto veselības problēmu cēlonis.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2018. gada 17. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu (bijušo  216. panta 6. punktu).

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā

Komisijas apsvērumi

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir pievērsies šim jautājumam iepriekšējā sūdzībā 
CHAP (2017) 02093. Komisija vēlas uzsvērt, ka ES regulas uzliek vispārīgas saistības un ir 
tieši piemērojamas valsts līmenī, proti, tās nav jātransponē. Tomēr Maltas tiesību aktos (S.N. 
427-23 (2009), kas grozīti ar L.N. 62 (2016)) attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu EK tipa 
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apstiprinājumu ir skaidra atsauce uz Regulu (ES) Nr. 540/20141. Tā kā šī atsauce attiecas uz 
visu minēto regulu, tajā nav īpaši jāatsaucas uz konkrētiem noteikumiem.

Turklāt Regulā (ES) Nr. 540/2014 ir noteiktas skaņas līmeņa robežvērtības M un N kategorijas 
transportlīdzekļiem, dažas no kurām jāpiemēro pēc 2026. gada. Saskaņā ar minētās regulas 11. 
pantu Komisija līdz 2021. gada 1. jūlijam veiks izpēti par skaņas līmeņa robežvērtībām. 
Pamatojoties uz minētās izpētes secinājumiem un vajadzības gadījumā skaņas līmeņa 
robežvērtības var pārskatīt. 

11. panta noteikumi attiecas uz transportlīdzekļu skaņas līmeņa robežvērtībām, un tos 
nevajadzētu jaukt ar prasībām par akustisko transportlīdzekļu brīdināšanas sistēmu (AVAS), kas 
izklāstītas regulas 8. pantā un VIII pielikumā. Turklāt regulas II un IX pielikumā ietvertās 
prasības attiecas uz transportlīdzekļu skaņas līmeņa robežvērtībām, ko piemēro to tipa 
apstiprināšanai (pirms transportlīdzekļa nodošanas ekspluatācijā), nevis uz ekspluatācijā esošo 
transportlīdzekļu skaņas līmeņiem periodiskajās tehniskajās apskatēs. 

Izplūdes gāzu skaņas līmeņa robežvērtības nosaka tikai kopā ar konkrētu motora un 
transportlīdzekļa konfigurāciju, nevis atsevišķi. Trokšņa emisijas mērījumi reālos braukšanas 
apstākļos ir izstrādāti Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas 
(ANO/EEK) attiecīgajā trokšņa jautājumu darba grupā (GRB), kurā Komisija aktīvi piedalās 
un sniedz ieguldījumu.

Saskaņā ar Padomes Direktīvas 70/157/EEK2 noteikumiem M un N kategorijas 
transportlīdzekļiem, kas laisti Savienības tirgū pirms 2016. gada 1. jūlija, veicot to tipa 
apstiprināšanu, ir jāatbilst ANO Noteikumiem Nr. 51, un to rezerves izplūdes klusinātājiem 
jādarbojas atbilstoši ANO Noteikumiem Nr. 59. Kā iepriekš norādīts sūdzībā 
CHAP (2017) 02093, prasības jaunu transportlīdzekļu tipa apstiprinājumam, tostarp prasības 
attiecībā uz trokšņa ierobežojumiem, ir transponētas Maltas valsts tiesību aktos.

Turpmākie pasākumi attiecas uz tipa apstiprināšanas prasībām, kuru mērķis ir novērst 
nelikumīgas manipulācijas ar transportlīdzekļa troksni izdalošajām iekārtām, un aprakstīt 
efektīvus trokšņa emisijas mērījumu testus kustībā esošiem transportlīdzekļiem ar iepriekš 
noteiktām robežvērtībām tā vietā, lai turpinātu veikt stacionārus transportlīdzekļu testus un to 
robežu noteikšanu. Pēdējie mērījumi nesniegtu datus par reāliem braukšanas apstākļiem.

Iepriekš minētie tiesību akti nereglamentē transportlīdzekļu ar tipa apstiprināšanu izmantošanu 
dalībvalstīs un tāpēc arī nenosaka to skaita ierobežojumus. ES tiesību aktos par 
transportlīdzekļa tipa apstiprināšanu nav noteiktas prasības mehānisko transportlīdzekļu 
tehniskajām apskatēm, tāpēc šajās apskatēs netiek noteikts transportlīdzekļu trokšņa emisijas 
līmenis.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 540/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par mehānisko 
transportlīdzekļu skaņas līmeni un rezerves trokšņa slāpēšanas sistēmām, un ar ko groza Direktīvu 2007/46/EK 
un atceļ Direktīvu 70/157/EEK. Dokuments attiecas uz EEZ, OV L 158, 27.5.2014., 131. – 195. lpp.

2 Padomes Direktīva (1970. gada 6. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko 
transportlīdzekļu pieļaujamo trokšņu līmeni un izplūdes gāzu sistēmu, OV L 42, 23.2.1970., 16.–20. lpp.
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Direktīvā 2002/49/EK3 paredzēta trokšņu karšu sagatavošana un rīcības plānu izstrāde, lai 
risinātu satiksmes radītā trokšņa problēmu. Šādi pasākumi ir valsts kompetento iestāžu ziņā. Kā 
norādījis lūgumraksta iesniedzējs, Komisija ir izvērtējusi Maltas atbilstību šai direktīvai un 
secinājusi, ka ir sagatavotas trokšņu kartes un ir pieņemts rīcības plāns.

Attiecībā uz direktīvu par periodiskajām tehniskajām apskatēm attiecībā uz automobiļiem, 
kravas automobiļiem, autobusiem, smagajām piekabēm un ātrgaitas traktoriem Direktīvas 
2014/45/ES4 I pielikumā kā minimālā prasība ir noteikta trokšņu slāpēšanas sistēmas pārbaude, 
kas nozīmē, ka dalībvalstis var brīvi ieviest papildu pārbaudes, ja uzskata to par vajadzīgu. 
Turklāt no 2022. gada 1. janvāra motocikliem un kvadricikliem ar motora tilpumu, kas lielāks 
par 125 cm3, arī būs jāveic tehniskās apskates. Intervāli, kādos nepieciešams veikt 
transportlīdzekļu pārbaudes, pārbaužu teritorijas, priekšmetu un atbilstošu testēšanas metožu 
izvēle ir dalībvalstu ziņā. Turklāt likumdevēji arī dalībvalstīm deva iespēju neveikt šiem 
transportlīdzekļiem tehniskās apskates, ja vien tiktu ieviesti efektīvi alternatīvi ceļu satiksmes 
drošības pasākumi. Paziņoto valsts transponēšanas pasākumu novērtējums joprojām turpinās.

Secinājums 

Lūgumraksta iesniedzēja norādītā informācija vai nu tiek iesniegta atkārtoti, vai arī nav 
pamatota. Tā nevar būt par pamatu tam, lai atkāptos no secinājumiem, par kuriem lūgumraksta 
iesniedzējs jau informēts kopš 2016. gada.

3Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/49/EK (2002. gada 25. jūnijs) par vides trokšņa novērtēšanu un 
pārvaldību — Samierināšanas komitejā sniegtais Komisijas paziņojums attiecībā uz Direktīvu par vides trokšņa 
novērtēšanu un pārvaldību, OV L 189, 18.7.2002., 12.–25. lpp.
4Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un 
to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu, OV L 127, 29.4.2014., 
51. lpp.


