
DIREKTIIVIDE JA E-REEGLITE LOETELU, MILLISTES TOODUD NÕUDED 

PEAVAD OLEMA TÄIDETUD L KATEGOORIA SÕIDUKITE VÕI NENDE TOODETE 

RIIKLIKUL TÜÜBIKINNITUSEL 

 

Tabel A 

 Nimetus Direktiiv 

 

101 

 
L kategooria sõiduki pidurdamine  

 

 
93/14/EMÜ  

 

102 L kategooria sõiduki armatuurlaua sümbolid 93/29/EMÜ 

103 L kategooria sõiduki helisignaal 93/30/EMÜ 

104 2-rattalise mootorsõiduki seisutoed 93/31/EMÜ 

105 2-rattalise mootorsõiduki sõitja käepide 93/32/EMÜ 

106 L kategooria mootorsõiduki kasutustõkis 93/33/EMÜ 

107 L kategooria sõiduki andmesilt 93/34/EMÜ 

108 L kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 93/92/EMÜ 

109 L kategooria sõiduki massid ja mõõtmed 93/93/EMÜ 

110 L kategooria sõiduki registreerimismärgi koht 93/94/EMÜ 

111 L kategooria sõiduki suurim kiirus, pöördemoment ja võimsus 95/1/EÜ 

112 Kahe- või kolmerattaliste mootorsõidukite teatavate osade ja 

omaduste kohta (rehvid, valgustus- ja 

valgussignalisatsiooniseadmed, sõidukist väljaulatuvad osad, 

tahavaatepeeglid, heitmed, kütusepaagid, võimsuspiirajad, 

raadiohäirete summutid, müra, haakeseadmed, turvavööd, ohutu 

klaas) 

97/24/EÜ 

113 Kiirusmõõdik 2000/7/EÜ 

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 
3. juuni 2011. a määrus nr 37 

„Auto, mootorratta, mopeedi ja nende haagiste 
tüübikinnituse, üksiksõiduki kinnituse ja 

ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” 
Lisa 7 

(majandus- ja kommunikatsiooniministri 
12.03.2014. a määruse nr 21 sõnastuses) 



   

 

 

Tabel B  

Nimetus E-reegel nr 

Mootorsõiduki ja selle haagise  helkurid 3 

Raadiohäirete summuti (elektromagnetiline ühilduvus)  10 

L2e, L4e, L5e, L6e ja L7e kategooria sõiduki turvavööd 16 

L3e, L4e, L5e ja L7e kategooria sõiduki udutulelaternad 19 

Mootorsõidukite esitule laternad 20 

L1e, L2e, L3e, L4e ja L6e kategooria sõiduki  juhi ja sõitja motokiiver ning näokate 22 

Helisignaal 28 

M1, O1 ja O2 kategooria sõiduki õhkrehvid 30 

Kütusepaagid  34 

Mootorsõiduki ja selle haagise laternad (hõõglambiga) 37 

Mootorsõiduki ja selle haagise tagumised udulaternad 38 

L3e ja L4e kategooria sõiduki müratase 41 

L kategooria sõiduki piduritule, suunatule, numbritule ja esimese ning tagumise ääretule 

laternad 

50 

L3e kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 
 

53 

M2, M3, N, O3 ja O4 kategooria sõidukite õhkrehvid 54 

L1e, L2e ja L6e kategooria sõiduki lähitule latern (hõõglambiga) 56 

L3e ja L4e kategooria sõiduki esitule latern (hõõglambiga) 57 

L1e ja L3e kategooria sõiduki juhtseadised (lülitid, märgulambid ja indikaatorid) 60 

L3e, L4e ja L5e kategooria sõiduki  juhtrauaga mootorsõiduki kasutustõkis  62 

M1 ja N1 kategooria sõidukite ajutiseks kasutamiseks ettenähtud ratta (varuratta) või muu 

eriotstarbelise ratta õhkrehvid 

64 

L3e ja L4e kategooria sõiduki asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtule laternad 

(halogeenlambid) 

72 

L1e kategooria sõiduki valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed 
 

74 



   

L1e, L2e, L3e, L4e ja L5e kategooria sõiduki  õhkrehvid 75 

L1e, L2e ja L6e lähi- ja kaugtule laternad  
 

76 

L kategooria sõiduki pidurdamine 78 

Ilma kereta L kategooria sõiduki tahavaatepeeglid ja nende paigaldus 81 

L1e, L2e ja L6e kategooria sõiduki esilatern (halogeenlambiga) 82 

Mootorsõiduki sõiduki päevatulelaternad 
 

87
 

Mootorsõiduki asümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad  
 

112 

L kategooria sõiduki sümmeetrilise valgusjaotusega lähi- ja kaugtulelaternad 113 

 


