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Ændringsforslag 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 5.2.2. a (ny)

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

5.2.2. a)Grænseværdierne, der er angivet i 
tabellen i bilag III, gælder inden for en 
rimelig tolerancemargen under måling.

Or. en

Begrundelse

De nuværende bestemmelser i alle støjforordninger tillader en tolerance til fremstilling.

Ændringsforslag 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag I Tillæg 2 a (nyt) 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Tillæg 2(a) 
Typegodkendelseværdier fra køretøjs- og 
testdata:
1.Indkapslingselementer
1.1 Støjindkapslingselementer således 
som defineret af køretøjets fabrikant
2. Støj fra køretøj i bevægelse:
Prøveresultat (Lurban): dB(A)
Prøveresultat (Lwot): dB(A)
Prøveresultat (Lcruise): dB(A)
kp-faktor: 
3. Støjniveau fra stationært køretøj:
Mikrofonens placering og orientering (i 
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henhold til figur 2 i tillæg 1 til bilag II)
Prøveresultat for stationær prøve: dB(A)

Or. en

Begrundelse

Overvågning og rapportering af EU-typegodkendelsesattest.

Ændringsforslag 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 2.2.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

De akustiske måleinstrumenters 
overensstemmelse skal dokumenteres ved 
en gyldig overensstemmelsesattest. 
Sådanne attester betragtes som gyldige 
overensstemmelsesattester, hvis 
certificering med standarderne er udført 
inden for de seneste 12 måneder for 
lydkalibreringsanordninger og inden for 
de seneste 24 måneder for 
instrumentsystemet. Al 
overensstemmelsesprøvning udføres af et 
laboratorium, der er godkendt til at udføre 
kalibreringer, der kan spores til de 
relevante standarder.

De akustiske måleinstrumenters 
overensstemmelse skal dokumenteres ved 
en gyldig overensstemmelsesattest. 
Sådanne attester betragtes som gyldige 
overensstemmelsesattester, hvis 
certificering med standarderne er udført 
inden for de seneste 12 måneder for 
lydkalibreringsanordninger og 
instrumentsystemet. Al 
overensstemmelsesprøvning udføres af et 
laboratorium, der er godkendt til at udføre 
kalibreringer, der kan spores til de 
relevante standarder.

Or. en

Begrundelse

Det er anormalt, at der kun udføres kontrol af lydinstrumentsystemer hvert 2. år, mens der
foretages kontrol af lydkalibreringsenheder hvert år. Denne anomali kan muligvis føre til fejl i 
lydinstrumentsystemer, hvilket resulterer i, at der udføres forkerte målinger under prøvninger. Der 
bør udføres kalibrering af enhed og instrumentsystem samtidigt.

Ændringsforslag 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.1. – stk. 4

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Meteorologiske måleinstrumenter skal 
være opstillet i nærheden af prøveområdet i 
en højde af 1,2 ±0,02 m. Målingerne 
foretages, når temperaturen for den 
omgivende luft er mellem +5 °C og +40 
°C.

Meteorologiske måleinstrumenter skal 
være opstillet i nærheden af prøveområdet i 
en højde af 1,2 ±0,02 m. Målingerne 
foretages, når temperaturen for den 
omgivende luft er mellem +5 °C og +25
°C.

Or. en

Begrundelse

Køretøjer udsender mindre støj ved højere omgivende meteorologiske temperaturer. Det lavere 
værdiområde vil mindske fordele i køretøjfabrikanters kunstigt lavere testresultater. 

Ændringsforslag 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.1. – stk. 7 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Eventuelle målinger foretaget under 
indvirkning af en lydtop, der synes at 
være uden forbindelse med køretøjets 
almindelige lydkarakteristik, lades ude af 
betragtning.

Udgår

Or. en

Begrundelse

Alle støjspidser bør tages i betragtning under målinger. 

Ændringsforslag 100
Gilles Pargneaux
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.1. – led 7

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Eventuelle målinger foretaget under 
indvirkning af en lydtop, der synes at 
være uden forbindelse med køretøjets 
almindelige lydkarakteristik, lades ude af 
betragtning.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Der bør tages hensyn til alle lydtoppe, når der foretages målinger.

Ændringsforslag 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.1. – stk. 9

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Baggrundsstøjen (herunder eventuel 
vindstøj) skal ligge mindst 10 dB under det 
A-vægtede lydtryk, der fremkommer ved 
prøvningen af køretøjet. Er forskellen 
mellem baggrundsstøjen og den målte støj 
mellem 10 og 15 dB(A), skal der ved 
beregningen af prøvningsresultaterne 
fratrækkes en korrektion, der afhænger af 
udslaget på lydtryksmåleren, jf. 
nedenstående diagram:

Baggrundsstøjen (herunder eventuel 
vindstøj) skal ligge mindst 15 dB under det 
A-vægtede lydtryk, der fremkommer ved 
prøvningen af køretøjet.

1/ I overensstemmelse med bilag VII til 
denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med ændringen er at reducere fleksibilitet i testen og at reducere fabrikanters fordele. 

Ændringsforslag 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine Manders, 
Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.1. – tabel 

Tekst foreslået af Kommissionen

Forskellen mellem 
baggrundsstøjen og den 
støj, der skal måles dB(A)

10 11 12 13 14 15

Korrektion dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Ændringsforslag

Udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringen er at reducere fleksibilitet i testen og at reducere fabrikanters fordele. 

Ændringsforslag 103
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.1.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.1. Det køretøj, der prøves, skal 
udvælges således, at alle køretøjer af 
samme type på markedet opfylder kravene 
i denne forordning.

3.2.1. Det køretøj, der prøves, skal være 
repræsentativt for køretøjer, der skal 
bringes i omsætning som specificeret af 
fabrikanten.
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Or. en

Begrundelse

De nuværende bestemmelser i alle støjforordninger tillader en tolerance til fremstilling.

Ændringsforslag 104
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.1. a (ny)

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.1.a Det køretøj, der prøves, skal være 
repræsentativt for køretøjer, der skal 
bringes i omsætning som specificeret af 
fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

Udvalget af køretøjerne til prøvningen skal være således, at det er muligt at foretage et reelt valg 
med henblik på prøvningen. Den foreslåede tekst kræver, at en fabrikant vælger det mest støjende 
køretøj inden for en familie til typegodkendelsestesten, hvilket meget ofte ikke er muligt af praktiske 
årsager. Fabrikantens forpligtelse til at sikre, at et hvilket som helst køretøj, der bringes i 
omsætning, opfylder forordningens forskrifter, er nedfældet i artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.1. – tabel – række 3 – stk. 1 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Forsynes køretøjet med supplerende last 
for at nå prøvemassen, skal denne placeres 
over den/de trækkende bagaksel/bagaksler. 
Supplerende last må højst udgøre 75 % af 
den maksimalt tilladte last på bagakslen. 

Forsynes køretøjet med supplerende last 
for at nå prøvemassen, skal denne placeres 
over den/de trækkende bagaksel/bagaksler. 
Supplerende last må højst udgøre 75 % af 
den maksimalt tilladte last på bagakslen. 
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Prøvemassen skal nås med en tolerance 
på ± 5 %.

Or. en

Begrundelse

Prøvningsmassen bør ikke have en tolerance.

Ændringsforslag 106
Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.2.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
repræsentere dækkene med den højeste 
støjemission af den type, der er 
identificeret af producenterne, og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

Or. en

Ændringsforslag 107
Miroslav Ouzký, Holger Krahmer, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3.2.2
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
have lovligpligtig slidbanedybde.

Or. en

Ændringsforslag 108
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.2.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for akslen, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
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som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

som minimum have en slidbanedybde på 
80 % af den fulde slidbanedybde.

Or. en

Begrundelse

Sigtet med den nye prøvemetode er at simulere reel bytrafik. Dækkenes slidbanedybde og 
dækbetegnelsen bør være den, der normalt bruges i trafik. FN/ECE anbefaler et minimum på 80 % 
af den fulde slidbanedybde. Prøvningen bør tage hensyn til, at lastbiler bruger andre 
dækbetegnelser på for- og bagaksler. Derudover var den obligatoriske overvågningsprocedure for 
denne nye forordning mellem 2007 og 2010 baseret på dæk, der var repræsentative for akslen.

Ændringsforslag 109

Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.2.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 
udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
repræsentere dækkene med den højeste 
støjemission af den type, der er 
identificeret af producenterne til køretøjet, 
og udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have lovligpligtig 
slidbanedybde.

Or. en

Begrundelse

Ifølge principperne i forordning (EF) nr. 692/2008. Formålet med ændringen er at sikre, at alle 
køretøjer overholder standarderne og at reducere producenternes fordele i prøvningen.



PE491.113v02-00 12/55 AM\905004DA.doc

DA

Ændringsforslag 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.2. – fodnote 2/

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

2/ På fabrikantens anmodning udelukkes 
traktionsdæk, snedæk og dæk til særlig 
anvendelse fra måling i forbindelse med 
typegodkendelse og prøvning af 
produktionens overensstemmelse, jf. 
FN/ECE-regulativ nr. 117 (EUT L 231, 
29.8.2008, s. 19).

2/ Da dækkets bidrag til den samlede 
støjemission er betydelig, skal der tages 
hensyn til eksisterende bestemmelser om 
støjemissioner fra dæk og vej. På 
fabrikantens anmodning udelukkes 
traktionsdæk, snedæk og dæk til særlig 
anvendelse fra måling i forbindelse med 
typegodkendelse og prøvning af 
produktionens overensstemmelse, jf. 
seneste ændringer af FN/ECE-regulativ nr. 
117.

Or. en

Begrundelse

Omtalen af EUT L 231 29.8.2008 bør slettes, da det er en forældet reference.

Ændringsforslag 111

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt – 3.2.4.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.4. Hvis køretøjet drives af mere end to 
hjul, prøves det ved det antal drivende 
hjul, der anvendes ved normal kørsel.

3.2.4. Hvis køretøjet drives af mere end to 
hjul, bør det prøves ved det maksimale 
antal drivende hjul.

Or. en
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Begrundelse

Hvis en bil drives af mere end to hjul, fire hjul, bør den prøves ved drivning af fire hjul. 

Ændringsforslag 112

Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag II – punkt – 3.2.4.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.4. Hvis køretøjet drives af mere end to 
hjul, prøves det ved det antal drivende 
hjul, der anvendes ved normal kørsel.

3.2.4. Hvis køretøjet drives af mere end to 
hjul, bør det prøves ved det maksimale 
antal drivende hjul.

Or. en

Begrundelse

Hvis en bil drives af mere end to hjul, fire hjul, bør den prøves ved drivning af fire hjul. 

Ændringsforslag 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.6 a (nyt)

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

3.2.6. a Prøvning skal være repræsentativ 
for rigtige støjemissioner ved at korrigere 
grænseværdier for lastbiler med -1 dB(A) 
for at tage hensyn til ekstremt støjfri dæk, 
der bruges i prøvningen, men aldrig 
bruges på vejen.

Or. en

Begrundelse

Prøvning bør være repræsentativ for rigtige kørselsforhold, og der skal tages hensyn til 
prøvningsresultater, der påvirkes af brugen af støjsvage dæk.



PE491.113v02-00 14/55 AM\905004DA.doc

DA

Ændringsforslag 114

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2.1. 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Køretøjets midterlinje skal i videst muligt 
omfang følge linjen CC' under hele prøven, 
fra det nærmer sig linjen AA', til dets 
bagende har passeret linjen BB'. Hvis 
køretøjet drives af mere end to hjul, prøves 
det ved det antal drivende hjul, der 
anvendes ved kørsel på normal vej.

Køretøjets midterlinje skal i videst muligt 
omfang følge linjen CC' under hele prøven, 
fra det nærmer sig linjen AA', til dets 
bagende har passeret linjen BB'. Hvis 
køretøjet drives af mere end to hjul, bør det 
prøves ved det maksimale antal drivende 
hjul.

Or. en

Begrundelse

Hvis en bil drives af mere end to hjul, fire hjul, bør den prøves ved drivning af fire hjul. 

Ændringsforslag 115
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2.1.4.1

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

(a) Hvis et specifikt udvekslingsforhold 
medfører en acceleration i et 
toleranceområde på ± 5 % af 
referenceaccelerationen awot ref, idet 3,0 
m/s2, ikke overskrides, prøves der med 
denne udveksling. 

(b) Hvis ingen af udvekslingsforholdene 
giver den krævede acceleration, vælges et 
udvekslingsforhold (i) ved højere 
acceleration og et udvekslingsforhold i +1 
ved en acceleration, der er lavere end 
referenceaccelerationen. Hvis 
accelerationsværdien i 
udvekslingsforholdet i ikke overskrider 3,0 
m/s2, anvendes begge udvekslingsforhold 

(a) Hvis et specifikt udvekslingsforhold 
medfører en acceleration i et 
toleranceområde på ± 5 % af 
referenceaccelerationen awot ref, idet 2,0 
m/s2 ikke overskrides, prøves der med 
denne udveksling. 
(b) Hvis ingen af udvekslingsforholdene 
giver den krævede acceleration, vælges et 
udvekslingsforhold (i) ved højere 
acceleration og et udvekslingsforhold i +1 
ved en acceleration, der er lavere end 
referenceaccelerationen. Hvis 
accelerationsværdien i 
udvekslingsforholdet i ikke overskrider 2,0 
m/s2, anvendes begge udvekslingsforhold 
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ved prøven. Vægtningsfaktoren i forhold til 
referenceaccelerationen awot ref beregnes 
ved formlen: k = (awot ref – awot (i+1)) / (awot (i)
– awot (i+1))

(c) Hvis accelerationsværdien i 
udvekslingsforholdet i overskrider 3,0 
m/s2, anvendes det første 
udvekslingsforhold, der giver en 
acceleration under 3,0 m/s2, medmindre 
udvekslingsforholdet i+1 giver en 
acceleration, der er mindre end aurban. I 
dette tilfælde anvendes to gear, i og i+1, 
hvor gearet i giver en acceleration, der 
overskrider 3,0 m/s2. I andre tilfælde 
anvendes der ikke et andet gear. Den ved 
prøven opnåede acceleration awot test
anvendes i stedet for awot ref til beregning af 
deleffektfaktoren kP.

ved prøven. Vægtningsfaktoren i forhold til 
referenceaccelerationen awot ref beregnes 
ved formlen: k = (awot ref – awot (i+1)) / (awot (i)
– awot (i+1)) 

(c) Hvis accelerationsværdien i 
udvekslingsforholdet i overskrider 2,0 
m/s2, anvendes det første 
udvekslingsforhold, der giver en 
acceleration under 2,0 m/s2, medmindre 
udvekslingsforholdet i+1 giver en 
acceleration, der er mindre end aurban. I 
dette tilfælde anvendes to gear, i og i+1, 
hvor gearet i giver en acceleration, der 
overskrider 2,0 m/s2. I andre tilfælde 
anvendes der ikke et andet gear. Den ved 
prøven opnåede acceleration awot test
anvendes i stedet for awot ref til beregning af 
deleffektfaktoren kP.

Or. de

Begrundelse

For at simulere situationen under egentlige bytrafikforhold bør den maksimale acceleration ligge 
på 2,0 m/s2.

Ændringsforslag 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4.1.2.2.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Køretøjets midterlinje skal i videst muligt 
omfang følge linjen CC' under hele prøven, 
fra det nærmer sig linjen AA', til dets 
bagende har passeret linjen BB'. Prøven 
skal udføres uden anhænger eller 
sættevogn. Hvis anhængeren ikke 
umiddelbart kan adskilles fra det 
trækkende køretøj, skal anhængeren ikke 
tages i betragtning ved vurdering af, 

Køretøjets midterlinje skal i videst muligt 
omfang følge linjen CC' under hele prøven, 
fra det nærmer sig linjen AA', til dets 
bagende har passeret linjen BB'. Prøven 
skal udføres uden anhænger eller 
sættevogn. Prøven skal udføres uden 
anhænger eller sættevogn. Hvis 
anhængeren ikke umiddelbart kan adskilles 
fra det trækkende køretøj, skal anhængeren 
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hvornår linjen BB' overskrides. Hvis 
køretøjet omfatter udstyr såsom 
betonblander, kompressor osv., må dette 
ikke være i drift under prøvningen. 
Køretøjets prøvemasse skal afpasses efter 
tabellen i punkt 3.2.1.

ikke tages i betragtning ved vurdering af, 
hvornår linjen BB' overskrides. Hvis 
køretøjet omfatter udstyr såsom 
betonblander må dette ikke være i drift 
under prøvningen. Køretøjets prøvemasse 
skal afpasses efter tabellen i punkt 3.2.1.

Or. en

Begrundelse

Kompressorer bruges til luftbremser og er dermed en immanent del af køretøjet. Støj fra 
kompressorer bør derfor ikke udelukkes fra støjmålinger for at sikre, at disse er repræsentative for 
rigtige kørselsforhold, og kompressorer bør dermed medtages. 

Ændringsforslag 117
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag III – led 1 – indledning

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Støjniveauet målt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag II må ikke 
overskride nedenstående grænseværdier:

Støjniveauet målt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag II må ikke 
overskride nedenstående grænseværdier og 
må ikke overstige 90 dB(A) under nogen 
køreforhold ved en maksimal hastighed 
på 130 km/h i henhold til bilag VIII:

Or. fr

Begrundelse

Forordningen bør sikre, at støjemissionerne ikke bliver ekstremt høje hverken ved acceleration med 
fuld gas eller ved blød acceleration. Der bør være bestemmelser, som giver de kompetente 
myndigheder mulighed for at træffe foranstaltninger, som har umiddelbar indvirkning på trafikken.

Ændringsforslag 118
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 2 – række 6
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

antal sæder > 9 antal sæder ≤ 9; ≤ 125 kW/ton og højst 
1900 cm3

Or. fr

Begrundelse

De nye standarder, som Europa-Kommissionen har foreslået, er gennemførlige, men udelukkende 
over en længere tidsperiode. Det vil være nødvendigt med yderligere to år for at give europæiske 
køretøjer mulighed for at udsende en lyd, der ligner lyden fra et elkøretøj.

Ændringsforslag 119
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 5 – række 6

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

68 70

Or. fr

Begrundelse

De nye standarder, som Europa-Kommissionen har foreslået, er gennemførlige, men udelukkende 
over en længere tidsperiode. Det vil være nødvendigt med yderligere to år for at give europæiske 
køretøjer mulighed for at udsende en lyd, der ligner lyden fra et elkøretøj.

Ændringsforslag 120
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag III – kolonne 5 – række 6

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

69 71

Or. fr
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Begrundelse

De nye standarder, som Europa-Kommissionen har foreslået, er gennemførlige, men udelukkende 
over en længere tidsperiode. Det vil være nødvendigt med yderligere to år for at give europæiske 
køretøjer mulighed for at udsende en lyd, der ligner lyden fra et elkøretøj.

Ændringsforslag 121
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag III – grænseværdier - kolonne 2 – række 7

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

antal sæder > 9;
effekt/masseforhold > 150 kW/ton

antal sæder > 9;
effekt/masseforhold > 125 kW/ton og 
mindst 1901 cm3

Or. fr

Begrundelse

De nye standarder, som Europa-Kommissionen har foreslået, er gennemførlige, men udelukkende 
over en længere tidsperiode. Det vil være nødvendigt med yderligere to år for at give europæiske 
køretøjer mulighed for at udsende en lyd, der ligner lyden fra et elkøretøj.

Ændringsforslag 122
Britta Reimers, Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjsklasse Beskrivelse af køretøjklassen
Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]
Grænseværdie

r for 
typegodkendel

se af nye 

Grænseværdie
r for 

typegodkendel
se af nye 

Grænseværdier for 
registrering, salg 

og ibrugtagning af 
nye køretøjer
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køretøjstyper køretøjstyper
Fase 1 gælder 

fra 
[2 år efter 

offentliggørels
en]

Fase 2 gælder 
fra 

[5 år efter 
offentliggørels

en]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment

Terr
æng
åen
de *

Alment

Terr
æng
åen
de *

Alment Terræng
ående *

M Køretøjer til personbefordring
M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhold > 150 kW/ton 71 71 69 69 69 69

M2 antal sæder > 9 masse < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2 antal sæder > 9 2 ton < masse < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2
antal sæder > 9 3,5 ton < masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 kW 74 75 72 73 72 73

M2
antal sæder > 9 3,5 ton < masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 76 78 74 76 74 76

M3
antal sæder > 9 masse > 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
antal sæder > 9 masse > 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Køretøjer, der anvendes til varetransport
N1 masse < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < masse < 3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
75 < motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3
masse > 12 ton 
75 < motorens mærkeeffekt < 150 kW 77 78 75 76 75 76

N3
masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, 
hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 
4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede 
grænseværdier for terrængående køretøjer 
kun gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 
2 ton.

Ændringsforslag

Grænseværdier, kategorier og overgangsbestemmelser for ECE R51.03,
Nye typer køretøjer

1. stadium 2. stadium 3. stadium
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2 år efter 
ikrafttrædelsen
af ECE
R51.03 
Grænse 
[dB(A)]

4 år efter 1. 
stadium

Grænse 
[dB(A)]

6 år efter 1. 
stadium

Grænse 
[dB(A)]

4 år efter 2. 
stadium

Grænse 
[dB(A)]

6 år efter 2. 
stadium

Grænse 
[dB(A)]

M1
PMR ≤ 120kW/t
120 < PMR ≤ 160 
kW/t
PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

M2
 GVW ≤ 2.5 to 2.5 
to < GVW ≤ 3.5 to
GVW > 3.5 to 
GVW

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71

M3
 P ≤ 180 kW
180 < P ≤ 250 kW
P > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

N1
GVW ≤ 2.5 to 2.5 
to < GVW ≤ 3.5 to

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

N2
 P ≤ 150 kW
 P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

N3
 P ≤ 250 kW
 P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Terrængående køretøjer: "G" for alle kategorier +1 dB(A) i 1. stadium, med en vadedybde på 50 cm 
og en bakkestigningskapacitet på 30 % sm supplerende krav for M1G.

Terrængående køretøjer: "G" for alle kategorier N3, M3, M3+2dB(A) i andet stadium og senere, 
alle andre kategorier +1dB(A) i 2. stadium og senere.

Oprunding og målingstolerance i overensstemmelse med R51.02.Rounding and measurement 
uncertainty in accordance to R51.02 

Or. en
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Begrundelse

Den Økonomiske Kommission for Europa, forordning R51 (ECE-R51) bør ændres som følge af 
indførelsen af en ny afprøvningsmetode og supplerende støjemissionsbestemmelser (ASEP). Den 
nye afprøvningsmetode bør indføres med nye grænseværdier. Det vil blive opnået en miljøfordel 
ved anvendelsen af en tretrins tilgang til grænseværdier. Overgangsbestemmelserne skal afspejle 
fabrikanternes behov for at omdesigne produktet i overensstemmelse med normale 
produktcyklusser.

Ændringsforslag 123
Britta Reimers

Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjsklasse Beskrivelse af køretøjklassen
Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]
Grænseværdie

r for 
typegodkendel

se af nye 
køretøjstyper

Grænseværdie
r for 

typegodkendel
se af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg 

og ibrugtagning af 
nye køretøjer

Fase 1 gælder 
fra 

[2 år efter 
offentliggørels

en]

Fase 2 gælder 
fra 

[5 år efter 
offentliggørels

en]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment

Terr
æng
åen
de *

Alment

Terr
æng
åen
de *

Alment Terræng
ående *

M Køretøjer til personbefordring
M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhold > 150 kW/ton 71 71 69 69 69 69

M2 antal sæder > 9 masse < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2 antal sæder > 9 2 ton < masse < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2
antal sæder > 9 3,5 ton < masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 kW 74 75 72 73 72 73

M2
antal sæder > 9 3,5 ton < masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 76 78 74 76 74 76

M3
antal sæder > 9 masse > 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
antal sæder > 9 masse > 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77
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N Køretøjer, der anvendes til varetransport
N1 masse < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < masse < 3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
75 < motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3
masse > 12 ton 
75 < motorens mærkeeffekt < 150 kW 77 78 75 76 75 76

N3
masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, 
hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 
4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede 
grænseværdier for terrængående køretøjer 
kun gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 
2 ton.

Ændringsforslag

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II og afrundet til nærmeste hele 
tal må ikke overskride nedenstående grænseværdier:

Køretøjsklasse Beskrivelse af køretøjklassen Generelle grænseværdier 1) for nye 
køretøjstyper, udtrykt i decibel (A)

Fase 1 gælder fra
2 år efter 
ikrafttrædelsen

Fase 2 gælder fra
6 år efter 
ikrafttrædelsen *

M1 Effekt/masseforhold ≤ 120 kW/t 72 70
120 < Effekt/masseforhold ≤ 150 kW/t 73 71
Effekt/masseforhold > 150 kW/t 75 74

M2 Totalvægt ≤ 2,5 t 72 71
2,5 t < Totalvægt ≤ 3,5 t 74 73

N1 Totalvægt ≤ 2,5 t Kapacitet < 660 ccm 
PMR(GVW)<35 kW/t

74 73

Totalvægt ≤ 2,5 t 72 71
2,5 t < Totalvægt ≤ 3,5 t 74 73
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Køretøjs-
klasse

Beskrivelse af køretøjklassen Generelle grænseværdier 1) for 
nye køretøjstyper, udtrykt i 
decibel (A)
Fase 1 gælder fra
3 år efter 
ikrafttrædelsen

Fase 2 gælder 
fra
8 år efter 
ikrafttrædelse
n

M2 Totalvægt > 3,5 t Mærkeeffekt ≤ 135 kW 75 74
Totalvægt > 3,5 t Mærkeeffekt >135 kW 76 75

M3 2) Mærkeeffekt ≤ 135 kW 76 75

135 < Mærkeeffekt ≤ 250 kW 79 78
M3 2) Mærkeeffekt >250 kW 80 79
N2 Mærkeeffekt ≤ 135 kW 78 76

Mærkeeffekt >135 kW 79 78
N3 Mærkeeffekt ≤ 135 kW 79 78

135 < Mærkeeffekt ≤ 250 kW 81 80
Mærkeeffekt >250 kW 82 81

* For køretøjer af klasse M1/N1 og M2 < 3,5 t er overgangsperioden for salg og ibrugtagning af nye 
køretøjer 2 år
1) Grænseværdierne øges med +2dB for køretøjer i klasse M3 og N3 og +1 dB for alle andre køretøjer, 
hvis køretøjerne overholder den relevante definition for terrængående køretøjer, jf. punkt 4 i afsnit A i 
bilag II til direktiv 2007/46/EF. 
2) Grænseværdierne skal øges med +2dB for et køretøj af klasse M2 eller M3, hvis køretøjet er 
udstyret med en motor med styret tænding og en nominel motorhastighed på over 3.500 o./min.

Or. en

Begrundelse

Da EU-forordningen om køretøjsstøj påvirker det verdensomspændende FN/ECE-regulativ nr. R51 
direkte, er det vigtigt at tage hensyn til grænseværdier, køretøjsklasser og tidslinjer, der kompatible 
med teknologier på alle markeder, der anvender og ønsker at anvende regulativ ECE R51. Dette 
forhindrer disharmonisering af markederne og giver producenter en nem adgang til det globale 
marked.

Ændringsforslag 124
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Bilag III
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Kommissionens forslag

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier:

Køretøjs
klasse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 
køretøjer

Fase 1 gælder fra 
[2 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 
offentliggørelsen]

Alment Terræng
ående * Alment Terræng

ående * Alment Terræng
ående *

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

antal sæder < 9; 
effekt/masseforhold 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal sæder > 9; 
masse < 2 tons 72 72 70 70 70 70

M2

antal sæder > 9; 2
tons < masse < 3,5 
tons

73 74 71 72 71 72

M2

antal sæder > 9; 3,5 
tons < masse < 5 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal sæder > 9; 3,5 
tons < masse < 5 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal sæder > 9; 
masse > 5 tons; 
motorens 
mærkeeffekt < 150

75 76 73 74 73 74
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kW

M3

antal sæder > 9; 
masse > 5 tons; 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 tons 71 71 69 69 69 69

N1
2 tons < masse < 3,5 
tons 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tons < masse <
12 tons; 
motorens 
mærkeeffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tons < masse <
12 tons; 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tons < masse <
12 tons; 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 tons; 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tons; 
motorens 
mærkeeffekt > 150
kW

80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante definition af 
terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun gyldige, hvis den 
højeste tilladte masse > 2 tons.

Ændringsforslag 

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
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nedenstående grænseværdier:

Køretø
jsklass

e

Beskrivelse 
af 
køretøjklasse
n

Grænseværdier
udtrykt i dB (A) 

[decibel(A)] 

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye 

køretøjstyper**** 

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye

køretøjstyper****

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye 

køretøjstyper***
*

Grænsevæ
rdier for 

typegodken
delse af 

nye 
køretøjstyp

er*****

Fase 1 gælder fra 
[2 år efter 
offentliggørelsen]*
*******

Fase 2 gælder fra 
[6 år efter 
offentliggørelsen]*
*******

Fase 3 gælder 
fra 
[10 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 4 
gælder fra 
[14 år efter 
offentliggø
relsen] 
******

Alment
Terræ
ngåend

e *
Alment

Terræ
ngåend

e *
Alment

Terræ
ngåend

e *
Alment***

Køretøjer til 
personbeford
ring og 
varetranspor
t *******

M1

antal sæder <
9; 
effekt/massef
orhold < 120 
kW/ton 

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

M1

antal sæder <
9; 120 kW/ton 
<
effekt/massef
orhold < 160 
kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

antal sæder <
9; 
effekt/massefo
rhold > 160 
kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

M2

antal sæder > 
9; masse < 2,5
tons;
motorens 
mærkeeffekt 

71 72 69 70 69 70 68
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< 75 kW

M2

antal sæder > 
9; masse <
2,5 tons; 
motorens 
mærkeeffekt 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

antal sæder > 
9; 2,5 tons < 
masse < 3,5 
tons

74 75 72 73 71 72 70

M2

antal sæder >
9; masse > 3,5 
tons;

76 77 73 74 72 73 71

N1
masse < 2,5 
tons 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tons < 
masse < 3,5 
tons

73 74 73 74 72 73 69

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye 

køretøjstyper****

Grænsevæ
rdier for 

typegodken
delse af 

nye 
køretøjstyp

er*****

Fase 1 gælder fra 
[3 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[8 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra
[12 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 4 
gælder fra 
[16 år efter 
offentliggø

relsen] 
******

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment***

M3 

antal sæder > 
9; masse > 5 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt <
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

antal sæder > 
9; masse > 5 
tons; 
100 kW < 
motorens 
mærkeeffekt <

76 77 74 75 73 74 72
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180 kW

M3

antal sæder > 
9; masse > 5 
tons; 
180 < 
motorens 
mærkeeffekt 
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

antal sæder > 
9; masse > 5 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt > 
250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tons < 
masse < 12 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tons < 
masse < 12 
tons; 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tons < 
masse < 12 
tons; 
150 <
motorens 
mærkeeffekt

78 79 77 78 77 78 74

N3

masse > 12 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masse > 12 
tons; 
100 <
motorens 
mærkeeffekt 
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masse > 12 
tons; 150 <
motorens 
mærkeeffekt < 

81 82 80 81 79 80 77
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250 kW

N3

masse > 12 
tons; 
motorens 
mærkeeffekt 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante definition 
af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun gyldige, 
hvis den højeste tilladte masse > 2 tons.

*** For terrængående køretøjer øges de almene grænseværdier med + 1 dB(A)
**** Overgangsperiode for første indregistrering af nye køretøjer: 2 år efter ikrafttræden af 

den gældende fase
***** Overgangsperiode for første indregistrering af nye køretøjer: 3 år efter ikrafttræden af 

den gældende fase
****** Kommissionen skal udføre en detaljeret undersøgelse for at validere fase 4 for så vidt 

angår den tekniske gennemførlighed af de foreslåede støjgrænser, når fase 3 indføres. 
Er evalueringen positiv, indledes fase 4 fire år efter offentliggørelsen af Kommissionens 
undersøgelse.

******* M1 Køretøjer til særlig anvendelse:
For køretøjer med adgang for kørestole (som defineret i punkt 5.5 i afsnit A i bilag II til 
direktiv 2007/46/EF) og pansrede køretøjer (som defineret i punkt 5.2 i afsnit A i bilag II 
til direktiv 2007/46/EF) er det tilladt at ændre i udstødningssystemets rør, uden at der 
foretages yderligere prøvninger, under den forudsætning, at alle de originale 
emissionskontrolanordninger, herunder eventuelle særlige filtre, bibeholdes. Hvis der 
kræves en ny test skal ekstra 2dB(A) over den gældende grænse være tilladt.

******** For køretøjer, der fabrikeres i små serier, jf. punkt 1 i afsnit A i bilag XII til 
direktiv 2007/46/EF, udskydes ikrafttrædelsesdatoen for fase 1 og fase 2 
med to år.

Or. fr

Begrundelse

For at øge de sundhedsmæssige fordele og styrke retssikkerheden bør der fastsættes langsigtede 
støjgrænseværdier. Køretøjsklasserne skal ajourføres med de nyeste tekniske standarder. Disse 
tilpasninger skulle gøre det muligt at fastsætte ambitiøse støjgrænseværdier og optimere den 
samlede støjreduktion. Ved at skelne yderligere mellem køretøjsklasser bliver det muligt at fastsætte 
mere ambitiøse støjgrænseværdier for køretøjer med lavere motoreffekt samt mere realistiske 
støjgrænseværdier for køretøjer med højere motoreffekt. Forordningen skal afspejle forskellene i 
udvikling og produktion af personbiler og tunge erhvervskøretøjer. Der skal tilsvarende fastsættes 
forskellige faser for personbiler og erhvervskøretøjer. 

Ændringsforslag 125
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjs-
klasse Beskrivelse af 

køretøjklassen

Grænseværdier udtrykt i dB(A) [decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg 

og ibrugtagning af 
nye køretøjer

Fase 1 gælder fra [2 
år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra [5 år 
efter offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra [7 
år efter 

offentliggørelsen]

Alment Terrængåe
nde * Alment Terrængå

ende * Alment
Terræ
ngåe
nde *

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9;
effekt/masseforhold 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal sæder > 9; 
masse < 2 tons 72 72 70 70 70 70

M2
antal sæder > 9; 2 
tons < masse ≤ 3,5 
tons

73 74 71 72 71 72

M2

antal sæder > 9; 3,5 
tons < masse < 5 
tons;
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal sæder > 9; 3,5 
tons < masse < 5 
tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal sæder > 9;
masse > 5 tons;
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal sæder > 9; 
masse > 5 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport



AM\905004DA.doc 31/55 PE491.113v02-00

DA

N1 masse < 2 tons 71 71 69 69 69 69

N1
2 tons < masse ≤ 3,5 
tons 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tons < masse <
12 tons;
motorens 
mærkeeffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tons < masse <
12 tons;
75 ≤ motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tons < masse <
12 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 tons;
75 ≤ motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den 
relevante definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til 
direktiv 2007/46/EF.

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun 
gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 2 tons.

Ændringsforslag

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II og afrundet til nærmeste 
hele tal må ikke overskride nedenstående grænseværdier:

Generelle grænseværdier 1) for nye køretøjstyper, udtrykt i decibel (A)
Køre
tøjsk
lasse

Beskrivelse af køretøjklassen Fase 1 gældende fra 2 
år efter ikrafttrædelsen

Fase 2 gældende fra 6 
år efter 
ikrafttrædelsen*

Fase 3 ***gældende fra 
10 år efter 
ikrafttrædelsen**

effekt/masseforhold ≤ 120 kW/t 71 70 68
M1 

2)

120< effekt/masseforhold < 150 
kW/t

72 71 69

effekt/masseforhold > 150 kW/t 74 73 72
tilladt totalvægt < 2,5 t;
mærkeeffekt < 75 kW/t

71 70 69

M2
tilladt totalvægt < 2,5 t;
mærkeeffekt > 75 kW/t

72 71 70
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2,5 t < tilladt totalvægt < 3,5 t; 74 73 71
N1 tilladt totalvægt < 2,5 t 72 71 69

2,5 t < tilladt totalvægt < 3,5 t; 74 73 70

Or. de

Begrundelse

De nuværende bestemmelser i alle forskrifter for støj tillader en tolerance for produktion.

Ændringsforslag 126

Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjskl
asse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 

køretøjer
Fase 1 gælder fra 

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment Terræng
ående * Alment Terræng

ående * Alment Terrængåe
nde *

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhol
d > 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal sæder > 9 
masse < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal sæder > 9 2 
ton < masse < 3,5 
ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 

74 75 72 73 72 73
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mærkeeffekt < 150 
kW

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal sæder > 9 
masse > 5 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal sæder > 9 
masse > 5 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < masse <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 
2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun 
gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 2 ton.

_________

Ændringsforslag

Bilag III
Grænseværdier
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Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køret
øjskla

sse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdi
er for 

typegodkendel
se af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier 
for registrering, 

salg og 
ibrugtagning af 
nye køretøjer

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye 

køretøjstyper

Grænseværdi
er for 

registrering, 
salg og 

ibrugtagning 
af nye 

køretøjer

Fase 1 gælder fra 
[1 år efter offentliggørelsen]

Fase 2 gælder 
fra 

[2 år efter 
offentliggørels

en]

Fase 3 gælder 
fra 

[4 år efter 
offentliggørelse

n]

Fase 4 gælder 
fra 

[6 år efter 
offentliggørelse

n]

Fase 5 gælder 
fra 

[8 år efter 
offentliggørels

en]
Alment Alment Alment Alment Alment

M Køretøjer til 
personbefordring

M1**
antal sæder < 9
effekt/masseforhold <
150 kW/ton

70 68 68 66 66

M1**
antal sæder < 9
effekt/masseforhold > 
150 kW/ton

71 69 69 67 67

M2
antal sæder > 9
maksimal masse < 2,5 
ton

72 70 70 68 68

M2
antal sæder > 9
2,5 ton < maksimal 
masse < 3,5 ton

73 71 71 69 69

M2
antal sæder > 9
3,5 ton < maksimal 
masse < 5 ton 

74 72 72 70 70

M3

antal sæder > 9
maksimal masse > 5 ton
motorens mærkeeffekt <
250 kW

75 73 73 71 71

M3

antal sæder > 9
maksimal masse > 5 ton
motorens mærkeeffekt > 
250 kW

77 75 75 73 73

N Køretøjer, der anvendes 
til varetransport

N1**
maksimal masse < 2,5 
ton 71 69 69 67 67

N1**
2,5 ton < maksimal 
masse < 3,5 ton 72 70 70 68 68

N2

3,5 ton < maksimal 
masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt <
150 kW

75 73 73 71 71

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 
150 kW

77 75 75 73 73

N3
maksimal masse > 12 ton
motorens mærkeeffekt <
250 kW

76 74 74 72 72

N3***
maksimal masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 
250 kW

78 76 76 74 74
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* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 
2007/46/EF. 

** For M1- og N1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer 
kun gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 2 ton.

*** Alle grænseværdier for N3-køretøjer er blevet sænket med 1dB (A) for at tage 
hensyn til de ændrede instruktioner for dæk i prøvemetode B 

**** For terrængående køretøjer er alle grænseværdier 1dB (A) lavere 

Or. en

Ændringsforslag 127
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Bilag III, bemærkning til tabellen (ny)

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Støjniveauet målt i overensstemmelse med 
bilag VIII må ikke overskride 90 dB(A) 
under den maksimale hastighed på 130 
km/t uafhængigt af kørselssituationen. 

Or. de

Begrundelse

Denne forordning skal sikre, at ekstreme støjemissioner fra motorkøretøjer udelukkes. 

Ændringsforslag 128
Toine Manders, Satu Hassi

Forslag til forordning
Bilag III



PE491.113v02-00 36/55 AM\905004DA.doc

DA

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III

Køretøjs
klasse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]
Grænseværdier for 

typegodkendelse af nye 
køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper
Fase 1 gælder fra 

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter offentliggørelsen]

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 68 67

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhold > 150 
kW/ton

71 69

M2
antal sæder > 9 masse < 3.5 
ton 73 71

M2

antal sæder > 9 3,5 ton < 
masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

74 72

M2

antal sæder > 9 3,5 ton < 
masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

76 74

M3

antal sæder > 9 masse > 5 
ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

75 73

M3

antal sæder > 9 masse > 5 
ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

77 75

N Køretøjer, der anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2,5 ton 68 67

N1 2,5 ton < masse < 3,5 ton 70 68

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

75 73

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

77 75

N3
masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

77 75

N3
masse > 12 ton
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

79 77

* For alle køretøjer skal grænseværdierne øges med 1 dB(A), hvis køretøjet 
overholder den relevante definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i 
afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 
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** For alle køretøjsklasser er overgangsperioden for salg og ibrugtagning af 
nye køretøjer 2 år.

Køretøjs
klasse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]
Grænseværdier for 

typegodkendelse af nye 
køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper
Fase 1 gælder fra 

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter offentliggørelsen]

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 68 67

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhold > 150 
kW/ton

71 69

M2
antal sæder > 9 masse < 3.5 
ton 73 71

M2

antal sæder > 9 3,5 ton < 
masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

74 72

M2

antal sæder > 9 3,5 ton < 
masse < 5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

76 74

M3

antal sæder > 9 masse > 5
ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

75 73

M3

antal sæder > 9 masse > 5 
ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

77 75

N Køretøjer, der anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2,5 ton 68 67

N1 2,5 ton < masse < 3,5 ton 70 68

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

75 73

N2
3,5 ton < masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

77 75

N3
masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 
kW

77 75

N3
masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 
kW

79 77

Ændringsforslag
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* For alle køretøjer skal grænseværdierne øges med 1 dB(A), hvis køretøjet 
overholder den relevante definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i 
afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For alle køretøjsklasser er overgangsperioden for salg og ibrugtagning af 
nye køretøjer 2 år.

Or. en

Begrundelse

Støj er en alvorlig sundhedsskade. Undersøgelser viser, at kildebekæmpelse er omkostningseffektiv, 
og støjsvage køretøjer på støjsvage dæk er de mest omkostningseffektive. Denne tilgang er også 
baseret på “princippet om, at forureneren betaler”, som er retfærdig og afbalanceret. Dette forslag 
er ambitiøst mhp. at begrænse støjskader, men også realistisk mhp. at få industrien til at tilpasse 
sig. Ifølge sikkerhedsforordningen (2009/661) er det nødvendigt med mere støjsvage dæk, også til 
nye køretøjer. Dette betyder, at nye køretøjer bliver mere støjsvage, også i 
godkendelsesprøvningen. Der er allerede støjsvag teknologi til biler på markedet. 63 % af bilerne 
opfylder den første fase af Kommissionens forslag. Når kravene til dækstøj træder i kraft til 
november 2012, vil dette være endnu flere: 95%. Dette betyder, at den første fase af Kommissionen 
allerede håndteres og kan springes over. Kommissionens anden fase er passende, og selv det tredje 
trin er opnåeligt. Over 20 % af køretøjerne er allerede betydeligt mere støjsvage end 
Kommissionens andet krav. Biler, der opfylder det nye andet trin, er allerede på markedet nu. Så 
teknologien er tilgængelig. For lastbiler skal grænseværdier korrigeres til en ændring i 
målemetoden. I Genève er metoden blevet ændret (støjsvage dæk er tilladt i stedet for støjende 
traktionsdæk). Lastbiler bliver også mere støjsvage i typegodkendelsesmålinger. Det første trin er 
opfyldt.
Støjende traktionsdæk er blevet erstattet af mere støjsvage styredæk, der giver et målt resultat, som 
er 1 til 2 dB lavere. Dette er bekræftet af grænseforslaget fra Japan i FN/ECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e og inf10e). Gennemførligheden af det endelige trin af 77 dB(A) fra det 
japanske forslag bekræftes af en nyere undersøgelse, hvor indkapslingsteknologien fra 1990 blev 
kombineret med de støjsvage motorer fra 2012, hvilket gav en støjemission på 77 dB(A). 

Grænseværdierne for M1-, N1- og N3-køretøjer er blevet sænket i forhold til Kommissionens 
forslag. I forbindelse med M1- og N1-køretøjer er årsagen, at mere støjsvage dæk vil blive 
tilgængelige fra den 1. november 2012 pga. EF-direktiv 2009/661. I forbindelse med N3-køretøjer 
er årsagen, at målemetoden er blevet ændret, hvilket giver lavere testresultater (støjende 
traktionsdæk er blevet erstattet af mere støjsvage styredæk). 

Køretøjsklasserne, tillægget for terrængående køretøjer og overgangsbestemmelserne er blevet 
rationaliseret og simplificeret.

For at sikre en hensigtsmæssig balance mellem nødvendigheden af at bevare branchens 
udviklingscykler og retssikkerheden og at opnå de nødvendige offentlige helbredsfordele etableres 
der fire faser. Navnlig fase 3 og 4 har ambitiøse mål. Køretøjsklasserne er desuden ajourført med 
de nyeste tekniske standarder. En yderligere differentiering af disse køretøjsklasser giver mulighed 
for mere realistiske grænseværdier for støj. Tidsfristerne er i overensstemmelse med typiske 
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produktionscykler, og er forskellige for lette og tunge erhvervskøretøjer. 

Ændringsforslag 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III

Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjskl
asse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 

køretøjer
Fase 1 gælder fra 

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment Terræng
ående * Alment Terræng

ående * Alment Terrængåe
nde *

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhol
d > 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal sæder > 9 
masse < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal sæder > 9 2 
ton < masse < 3,5 
ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal sæder > 9 
masse > 5 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3
antal sæder > 9 
masse > 5 ton 77 79 75 77 75 77
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motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < masse <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masse > 12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 
2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun 
gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 2 ton.
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Ændringsforslag

Bilag III

Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjskl
asse Beskrivelse af køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 

køretøjer

Grænseværdier for 
typegodkendelse 

Fase 1 gælder fra 
[1 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[3 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 4 gælde

offentliggørelsen]

Alment Terrængåen
de * Alment Terrængåen

de * Alment Terrængåen
de * Alment

M Køretøjer til personbefordring

M1
antal sæder < 9
effekt/masseforhold < 150 kW/ton 70 71** 68 69** 68 69** 66

M1
antal sæder < 9
effekt/masseforhold > 150 kW/ton 71 71** 69 69** 69 69** 67

M2
antal sæder > 9
maksimal masse < 2,5 ton 72 72 70 71 70 71 68

M2
antal sæder > 9
2,5 ton < maksimal masse < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72 69

M2
antal sæder > 9
3,5 ton < maksimal masse < 5 ton 74 75 72 73 72 73 70

M3
antal sæder > 9
maksimal masse > 5 ton
motorens mærkeeffekt < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71

M3
antal sæder > 9
maksimal masse > 5 ton
motorens mærkeeffekt > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73
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Køretøjskl
asse Beskrivelse af køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 

køretøjer

Grænseværdier for 
typegodkendelse af nye 

køretøjstyper

Fase 1 gælder fra 
[1 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[3 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 4 gælder fra 
[8 år efter 

offentliggørelsen]

Alment Terrængåen
de * Alment Terrængåen

de * Alment Terrængåen
de * Alment Terrængåen

N Køretøjer, der anvendes til varetransport
N1 maksimal masse < 2.5 ton 71 72** 69 70** 69 70** 67

N1 3,5 ton < maksimal masse < 12 ton 72 73** 70 71** 70 71** 68

N2
3,5 ton < maksimal masse < 12 ton 
motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71

N2
2 ton < masse < 3,5 ton 
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73

N3
maksimal masse > 12 ton
motorens mærkeeffekt < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73

N3
maksimal masse > 12 ton 
motorens mærkeeffekt > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante definition af 
terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

** For M1- og N1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun gyldige, hvis 
den højeste tilladte masse > 2 ton.

*** Alle grænseværdier for N3-køretøjer er blevet sænket med 1dB (A) for at tage hensyn til de ændrede 
instruktioner for dæk i prøvemetode B 

Or. en

Ændringsforslag 130

Sabine Wils

Forslag til forordning
Bilag III – under bilag III tabel

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

og må ikke overstige 87 dB(A) i 
kørselsforhold med en maksimal 
hastighed på under 130 km/t i 
overensstemmelse med bilag VIII. 

Or. en
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Begrundelse

Det er passende, at forordningen sikrer, at ekstreme støjemissioner under helt åben eller delvis 
gasgivning udelukkes. Bestemmelser skal muliggøre direkte håndhævning i trafik af relevante 
myndigheder. 

Ændringsforslag 131
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 3.2.2. – Figur 2 – Indledning – stk. 1

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag
Figur 2: Sigtekurve for materialet i 
asfaltblandingen, med tolerancer.

Figur 2: Sigtekurve for materialet i 
asfaltblandingen, med tolerancer.

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1til 
3.2.2, skal følgende krav være opfyldt:

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1 til 
3.2.1.4, gives følgende anbefalinger, som 
skal forstås som krav for nybyggede 
prøvebaner:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver en ændring i specifikationen for prøveområdets konstruktion. Det, der 
nu er en anbefaling, ville blive obligatorisk. Med denne ændring ville enhver testbane, der bruges 
på nuværende tidspunkt i Europa, være omfattet af re-attestering, som var de nybyggede.

Ændringsforslag 132
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Forslag til forordning
Bilag VII – stk. 7 – indledning

Tekst foreslået af Kommissionen Ændring

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1til 
3.2.2, skal følgende krav være opfyldt:

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1 til 
3.2.1.4, gives følgende anbefalinger:

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag giver en ændring i specifikationen for prøveområdets konstruktion. Det, der 
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nu er en anbefaling til vejbyggere om at have en retningslinje for konstruktionen af en testbane, vil 
blive obligatorisk. Denne ændring blev udført uden teknisk høring, og Kommissionen giver ingen 
forklaring af baggrunden for denne ændring. Med denne ændring vil enhver testbane, der bruges på 
nuværende tidspunkt i Europa, være omfattet af re-attestering, som var de nybyggede. Ingen har 
kendskab til virkningen af specifikationernes ændring, og det kan gennemtvinge genopbygning af 
mange testspor. Som allerede nævnt er der en ny tilgængelig ISO-standard, der anses for at kunne 
erstatte de nuværende definitioner af testspor inden for nogle år, og det anbefales derfor at beholde 
de nuværende specifikationer.

Ændringsforslag 133
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Forslag til forordning
Bilag VII – stk. 7 – indledning

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1til 
3.2.2, skal følgende krav være opfyldt:

Ud over de krav, der er fastlagt i punkt 1 til 
3.2.2, skal følgende krav i ISO 10844:2011
være opfyldt eller der skal foretages en 
henvisning til ISO 10844:1994 i en 
overgangsperiode på 5 år:

Or. en

Begrundelse

Dette krav skal både harmonere med stk. 1 i bilag VII til denne forordning og arbejdet, der udføres 
af FN/ECE. Kravene, der er fastlagt i dette stk. fra punkt (a) til (g), er taget fra ISO-standarden 
10844:2011. Denne standard er dog endnu ikke medtaget i noget FN/ECE-regulativ. Det er derfor 
også nødvendigt at foretage henvisning til den forrige version af ISO-standarden 10844:1994 i en 
overgangsperiode på fem år for både at gøre det muligt for FN/ECE at ændre deres egne 
regulativer, og for at prøvningsfaciliteterne kan indføre de ændringer, der kræves af 2011-version 
af denne standard.

Ændringsforslag 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 2 – fodnote 1

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

1/ ISO10844:1994. I de første fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse kan fabrikanter enten 
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bruge testspor, der er attesteret i henhold 
til ISO 10844:1994 eller ISO 10844:2011.
Efter denne dato skal fabrikanter kun 
bruge testspor, der overholder ISO 
10844:2011.

Or. en

Begrundelse

ISO10844:1994 er blevet opdateret i marts 2011 til den nye ISO-standard ISO10844:2011. Den nye 
tekst er dog endnu ikke blevet indført i alle FN/ECE-regulativer vedrørende prøvningsfaciliteter til 
køretøjer og dæk. På grund af dette er det vigtigt at have en overgangsperiode mellem de to 
standarder for at give fabrikanterne mulighed for at genopbygge sporene, hvor det er nødvendigt, 
og for at FN/ECE kan indføre henvisningen til den nye standard i deres egne regulativer.

Ændringsforslag 135

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 4.3.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

4.3. Som led i denne standard skal der 
foretages måling af teksturdybden mindst ti
steder med lige store mellemrum langs 
prøvebanens hjulspor, og 
gennemsnitsværdien sammenlignes med 
den foreskrevne mindste teksturdybde. Se 
ISO-standard 10844:1994 for så vidt angår 
fremgangsmåden.

4.3. Som led i denne standard skal der 
foretages måling af teksturdybden mindst ti 
steder med lige store mellemrum langs 
prøvebanens hjulspor, og 
gennemsnitsværdien sammenlignes med 
den foreskrevne mindste teksturdybde. Se 
ISO-standard 10844:2011 for så vidt angår 
fremgangsmåden.

Or. en

Begrundelse

Forordningen skal være i overensstemmelse med de aktuelle ISO-standarder. 

Ændringsforslag 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 
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Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 2.3.

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

2.3. Arbejdsområde 2.3. Arbejdsområde
Driftsforhold er som følger: Driftsforhold er som følger:

Køretøjets hastighed VAA_ASEP: vAA ≥ 
20 km/t

Køretøjets hastighed VAA_ASEP: vAA ≥ 
20 km/t

Køretøjets acceleration awot ASEP: awot ≤ 
5,0 m/s2

Køretøjets acceleration awot ASEP: awot ≤ 
4,0 m/s2

Motorhastighed nBB_ASEP nBB ≤ 2,0 * 
PMR-0,222 * s eller

Motorhastighed nBB_ASEP nBB ≤ 2,0 * 
PMR-0,222 * s eller

nBB ≤ 0,9 * s, alt efter, hvilken er lavest nBB ≤ 0,9 * s, alt efter, hvilken er lavest
Køretøjets hastighed VBB ASEP: Køretøjets hastighed VBB ASEP:

hvis nBB ASEP nåes i et gear vBB ≤ 70 
km/t

hvis nBB ASEP nåes i et gear vBB ≤ 70 
km/t

i alle andre tilfælde vBB ≤ 80 km/t i alle andre tilfælde vBB ≤ 80 km/t
gear k ≤ udvekslingsforhold som fastsat i 
bilag II

gear k ≤ udvekslingsforhold som fastsat i 
bilag II

Hvis køretøjet i det laveste gældende gear 
ikke opnår den maksimale motorhastighed 
under 70 km/h, sættes køretøjets 
hastighedsgrænse til 80 km/h.

Hvis køretøjet i det laveste gældende gear 
ikke opnår den maksimale motorhastighed 
under 70 km/h, sættes køretøjets 
hastighedsgrænse til 80 km/h.

Or. en

Begrundelse

Den påkrævede accelerationshastighed i ASEP-testen, som fastlagt i Kommissionens forslag, er 
ikke repræsentativt for bykørselsforhold. Testen bliver desuden mere kompliceret og svær at 
gentage ved højere accelerationer. Datasættene, der anvendes til ASEP, stammer ikke fra data i 
metode B. Faktisk er metode B ikke relateret til ASEP, og det er derfor ikke nødvendigt at 
reproducere ændringer til metode B i ASEP-testen. Derudover er der ikke blevet udført en fuld 
konsekvensanalyse, der tager til ændringen fra 4,0 til 5,0 m/s2.

Ændringsforslag 137
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – led 4
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Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Hvis det målte støjniveau ved et punkt 
overskrider grænsen, foretages der 
yderligere to målinger ved samme punkt 
for at kontrollere måleusikkerheden. 
Køretøjet er stadig i overensstemmelse 
med ASEP-kravene, hvis gennemsnittet af 
de tre gyldige målinger på dette specifikke 
punkt opfylder specifikationen.

Hvis det målte støjniveau ved et punkt 
overskrider grænsen, foretages der 
yderligere to målinger ved samme punkt 
for at kontrollere måleusikkerheden. 
Køretøjet er stadig i overensstemmelse 
med ASEP-kravene, hvis gennemsnittet af 
de tre gyldige målinger på dette specifikke 
punkt opfylder specifikationen. Køretøjet 
må ikke i nogen kørselssituation 
overskride 90 dB(A).

Or. de

Begrundelse

Denne forordning skal sikre, at ekstreme støjemissioner fra motorkøretøjer udelukkes.

Ændringsforslag 138
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan 

Forslag til forordning
Bilag 8 – stk. 2.4. Gearudvekslingsforhold –afsnit 3 (nyt)

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Med henblik på at få en repræsentativ og 
gentagelig ASEP-test (for den 
typegodkendende myndighed) skal 
køretøjerne afprøves med brug af 
kalibrering af produktionsgearkasse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at bruge kalibrering af produktionsgearkasse på grund af følgende: Da 
gearkassen skal anvendes uden for dens ‘normale’ parametre, er det nødvendigt med en kalibrering 
for at ‘fastholde’ valgte gear under ASEP-testen. I forbindelse med ovenstående er der ikke en 
speciel kalibrering, som er tilgængelig for produktionsbiler. Der kan derfor ikke opnås 
produktionsoverensstemmelse. Ingen lineær acceleration: fastholdelse af et højt numerisk gear og 
anvendelse af fuld effekt fra lave o./min. (omdrejninger pr. minut) kan få motorens o./min. til at 
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‘blusse op’. Opblusning forårsages af, at omformeren glider ved lave o./min af motor. 

Ændringsforslag 139
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IX – overskrift 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

Bilag IX Bilag IX

Foranstaltninger, der skal sikre elkøretøjers 
og hybride elkøretøjers hørbarhed

Foranstaltninger, der skal sikre elkøretøjers 
og hybride elkøretøjers hørbarhed

Dette bilag omhandler akustiske 
varslingssystemer til køretøjer (AVAS) til 
elkøretøjer og hybride elkøretøjer til 
vejtransport (EV og HEV).

Parlamentets ændring

udgår

Or. de

Begrundelse
Minimumskrav kræver først en konsekvensvurdering og opnåelse af mere viden, før der vedtages 
regler. Disse skal være bindende og ikke frivillige. Desuden vedrører de færdselssikkerheden, og de 
hører derfor ikke hjemme i en miljølovgivning.

Ændringsforslag 140
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag III

Tekst foreslået af Kommissionen

Bilag III
Grænseværdier

Støjniveauet målt i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag II må ikke overskride 
nedenstående grænseværdier:

Køretøjskl
asse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]
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Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 

køretøjer
Fase 1 gælder fra 

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra 
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra 
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment Terræng
ående * Alment Terræng

ående * Alment Terrængåe
nde *

M Køretøjer til 
personbefordring

M1 antal sæder < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
antal sæder < 9 
effekt/masseforhol
d > 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal sæder > 9 
masse < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal sæder > 9 2 
ton < masse < 3,5 
ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal sæder > 9 3,5 
ton < masse < 5 
ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal sæder > 9 
masse > 5 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal sæder > 9 
masse > 5 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < masse <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < masse <
12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3
masse > 12 ton 
75 < motorens 
mærkeeffekt < 150 

77 78 75 76 75 76
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kW

N3

masse > 12 ton 
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 
2007/46/EF. 

** For M1-køretøjer er de forhøjede grænseværdier for terrængående køretøjer kun 
gyldige, hvis den højeste tilladte masse > 2 ton.
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Ændringsforslag

Grænseværdier, klasse og overgangsbestemmelser for ECE R51.03, 
nye køretøjstyper

Trin 1 Trin 2 Trin 3
2 år

efter ikrafttrædelse af ECE
R51.03 

Grænse [dB(A)]

4 år
efter trin 1

Grænse 
[dB(A)]

6 år
efter trin 1

Grænse 
[dB(A)]

4 år
efter trin 2

Grænse 
[dB(A)]

6 år efter trin 2

Grænse [dB(A)]

PMR ≤ 120 kW/t
M1 120 < PMR ≤ 160 kW/t

PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-

74

-
71
-

68
70
73

-
-

-
GVW ≤ 2,5 til

M2 2,5 til < GVW ≤ 3,5 til
GVW > 3,5 til GVW

72
74
75

70
72
-

-
-

73

69
71
-

-
-

71
P ≤ 180 kW

M3 180 < P ≤ 250 kW
P > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

GVW ≤ 2,5 til
N1 2,5 til < GVW ≤ 3,5 til

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

P ≤ 150 kW
N2 P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

P ≤ 250 kW
N3 P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Terrængående køretøjer "G" for alle klasser +1 dB(A) for trin 1, vadehøjde 50 cm, evne til at forcere kraftige stigninger 30 % som ekstra krav til M1G
Terrængående køretøjer "G" for alle klasser N3, M3 +2 dB(A) for trin 2 og senere, alle andre klasser +1 dB(A) for trin 2 og senere
Afrunding og måleusikkerhed i overensstemmelse med R51.02
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Or. en

Begrundelse

Økonomisk Kommission for Europa - Regulativ R51 (ECE-R51) bør ændres med gennemførelsen af en ny prøvningsmetode og yderligere 
bestemmelser for lydemission (ASEP). Den nye prøvningsmetode bør indføres med nye grænseværdier. Der bør opnås en miljømæssig fordel med en 
3-trinnet tilgang til grænseværdier. Overgangsbestemmelser skal afspejle køretøjsfabrikanternes behov for genkonstruktion af produkter i 
overensstemmelse med almindelige produktcyklusser.

Ændringsforslag 141
Karl-Heinz Florenz

Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 4
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Tekst foreslået af Kommissionen
Bilag IX

4. Former for lyd og lydstyrke
(a) AVAS-systemet bør generere en kontinuerlig lyd, som giver fodgængere og andre 

bløde trafikanter signal om, at køretøjet er i drift.
Dog accepteres følgende (eller lignende) former for lyd ikke:

(i) sirene-, horn-, ringe- og klokkelyde samt udrykningskøretøjslyde
(ii) alarmlyde, f.eks. brand-, tyveri- og røgalarmer
(iii) periodisk lyd.

Følgende (eller lignende) former for lyd bør undgås:
(iv) melodiske lyde, dyre- og insektlyde
(v) lyde, der forvirrer identifikation af et køretøj og/eller dets drift (f.eks. 

acceleration, deceleration osv.).
(b) Den lyd, som AVAS-systemet genererer, bør give en tydelig indikation af køretøjets 

opførsel, f.eks. via automatisk variation i lydniveauet eller sammenhæng med 
køretøjets hastighed.

(c) Det lydniveau, der genereres af AVAS-systemet, bør ikke overskride det omtrentlige 
støjniveau for et lignende køretøj i samme klasse udstyret med forbrændingsmotor, 
som er i drift under de samme forhold.
Hensyn til omgivelserne:
Der bør ved udviklingen af AVAS-systemer tages hensyn til den samlede 
støjpåvirkning af omgivelserne.
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Or. de

Ændringsforslag 142
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag 10 – punkt 5.2.1.1. 

Tekst foreslået af Kommissionen Ændringsforslag

5.2.1.1 Støjprøvning af 
lyddæmpningssystemet og 
udskiftningslyddæmpningssystemet 
foretages med de samme "normale" dæk 
som defineret i stk. 2.8. i FN/ECE-
regulativ nr. 117 (EUT L231, 29.8.2008 s. 
19). Prøvningerne må ikke udføres med 
dæk til "særlig anvendelse" eller "snedæk" 
som defineret i punkt 2.9. og 2.10. i 
FN/ECE-regulativ nr. 117. Sådanne dæk 
kan øge køretøjets støjniveau eller have 
en tilslørende effekt på sammenligningen 

5.2.1.1 Støjprøvning af 
lyddæmpningssystemet og 
udskiftningslyddæmpningssystemet 
foretages med de "normale" dæk som 
defineret i stk. 2.8 i FN/ECE-regulativ nr. 
117. Prøvningerne må ikke udføres med 
"traktionsdæk", dæk til "særlig 
anvendelse" eller "snedæk" som defineret i 
punkt 2.10, 2.11 og 2.12 i FN/ECE-
regulativ nr. 117.

Ændringsforslag

4. Former for lyd og lydstyrke
(a) AVAS-systemet bør generere en kontinuerlig lyd, som giver fodgængere og andre 

bløde trafikanter signal om, at køretøjet er i drift.
Dog accepteres følgende (eller lignende) former for lyd ikke:

(i) sirene-, horn-, ringe- og klokkelyde samt udrykningskøretøjslyde
(ii) alarmlyde, f.eks. brand-, tyveri- og røgalarmer
(iii) periodisk lyd.

Følgende (eller lignende) former for lyd bør undgås:
(iv) melodiske lyde, dyre- og insektlyde
(v) lyde, der forvirrer identifikation af et køretøj og/eller dets drift (f.eks. 

acceleration, deceleration osv.).
(b) Den lyd, som AVAS-systemet genererer, skal give en tydelig indikation af køretøjets 

opførsel og kørselsretning, f.eks. via automatisk variation i lydniveauet eller 
sammenhæng med køretøjets hastighed.

(c) Det lydniveau, der genereres af AVAS-systemet, må ikke overskride det omtrentlige 
støjniveau for et lignende køretøj i samme klasse udstyret med forbrændingsmotor, 
som er i drift under de samme forhold.
Hensyn til omgivelserne:
Der bør ved udviklingen af AVAS-systemer tages hensyn til den samlede 
støjpåvirkning af omgivelserne.
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af støjreduktionsydelsen. Dækkene kan 
være brugte, men skal opfylde kravene i 
færdselsloven.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med bilag II – stk. 3 - punkt 3.2.2 i denne forordning bør henvisningen til den 
forældede version af FN/ECE 117 slettes. Derudover bør traktionsdæk føjes til dette andet stk., så 
det er i overensstemmelse med fodnote 2 i bilag II – stk. 3 - punkt 3.2.2 i denne forordning. 
Styknumrene, der indeholder definitionerne af traktionsdæk, dæk til særlig anvendelse og snedæk i 
FN/ECE-regulativ nr. 117 bør føres ajour i overensstemmelse hermed.


