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Ändringsförslag 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Förslag till förordning
Bilaga I – led 5.2.2 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2.2. a) De gränsvärden som anges i 
tabellen i bilaga III gäller med en rimlig 
toleransmarginal under mätning.

Or. en

Motivering

De bestämmelser som för närvarande gäller buller tillåter vissa avvikelser vid tillverkningen.

Ändringsförslag 96

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

Förslag till förordning
Bilaga I tillägg 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillägg 2a
Typgodkännandevärden från uppgifter 
om fordonet och provningsdata:
1. Inkapslingsdelar
1.1 Bullerinkapslingsdelar enligt 
fordonstillverkarens definition
2. Bullernivå från fordon i rörelse:
Provningsresultat (lurban): dB(A)
Provningsresultat (lwot): dB(A)
Provningsresultat (lcruise): dB(A)
Partiell effektfaktor (kP):
3. Bullernivå från stillastående fordon:
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Mikrofonens placering och riktning 
(enligt figur 2 i tillägg 1 till bilaga II)
Provningsresultat för stillastående 
provning: dB(A)

Or. en

Motivering

Övervakning och rapportering av EU-typgodkännandeintyg.

Ändringsförslag 97

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De akustiska mätinstrumentens 
överensstämmelse ska beläggas genom ett 
giltigt överensstämmelsecertifikat. Dessa 
certifikat ska anses giltiga om 
certifieringen av överensstämmelse med 
standarderna utförts under närmast 
föregående 12-månadersperiod för 
ljudkalibreringsanordningen och under 
närmast föregående 24-månadersperiod 
för instrumentsystemet. All 
överensstämmelseprovning ska utföras av 
ett laboratorium som är behörigt att utföra 
sådana kalibreringar som är spårbara till 
tillämpliga standarder.

De akustiska mätinstrumentens 
överensstämmelse ska beläggas genom ett 
giltigt överensstämmelsecertifikat. Dessa 
certifikat ska anses giltiga om 
certifieringen av överensstämmelse med 
standarderna utförts under närmast 
föregående 12-månadersperiod för 
ljudkalibreringsanordningen och 
instrumentsystemet. All 
överensstämmelseprovning ska utföras av 
ett laboratorium som är behörigt att utföra 
sådana kalibreringar som är spårbara till 
tillämpliga standarder.

Or. en

Motivering

Det är en anomali att kontroller av ljudinstrumentsystem endast utförs vart annat år medan 
kontroller av ljudkalibreringsanordningar utförs årligen. Denna anomali kan leda till fel i 
ljudinstrumentsystem som ger oriktiga mätningar under provning. Anordningar och 
instrumentsystemet bör kalibreras samtidigt.
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Ändringsförslag 98

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.1 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De meteorologiska instrumenten ska 
placeras nära provningsarean på en höjd 
av 1,2 ±0,02 m. Mätningarna ska göras när 
den omgivande luftens temperatur är 
mellan +5 °C och +40 °C.

De meteorologiska instrumenten ska 
placeras nära provningsarean på en höjd 
av 1,2 ±0,02 m. Mätningarna ska göras när 
den omgivande luftens temperatur är 
mellan +5 °C och +25 °C.

Or. en

Motivering

Fordon avger mindre buller vid högre omgivande meterologiska temperaturer. Det lägre 
värdeintervallet kommer att begränsa de vinster fordonstillverkare kan göra genom att på 
konstgjord väg sänka provningsresultaten.

Ändringsförslag 99

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.1 – stycke 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vid registreringen av 
avläsningarna bortses från varje 
bullertopp som inte förefaller vara 
karakteristisk för fordonets allmänna 
bullernivå.

utgår

Or. en

Motivering

Alla bullertoppar ska beaktas vid avläsningarna.
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Ändringsförslag 100
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 3.1. – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska vid registreringen av 
avläsningarna bortses från varje 
bullertopp som inte förefaller vara 
karakteristisk för fordonets allmänna 
bullernivå.

Utgår

Or. fr

Motivering

Alla bullertoppar måste medräknas vid registreringen.

Ändringsförslag 101

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.1 – stycke 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bakgrundsbullret (inkl. ev. vindbuller) ska 
ligga minst 10 dB under den A-viktade 
bullertrycksnivå som avges av fordonet 
under provning. Om skillnaden mellan 
omgivningsbullret och det uppmätta 
bullret ligger mellan 10 och 15 dB(A) ska 
lämplig korrigering dras från 
avläsningarna på bullernivåmätaren vid 
beräkningen av provningsresultaten, 
enligt följande tabell:

Bakgrundsbullret (inkl. ev. vindbuller) ska 
ligga minst 15 dB under den A-viktade 
bullertrycksnivå som avges av fordonet 
under provning.

1/ I enlighet med bilaga VII till denna 
förordning.
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Or. en

Motivering

Ändringen är utformad för att minska flexibiliteten vid provning och minska fördelarna för 
tillverkarna.

Ändringsförslag 102

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.1 – tabell

Kommissionens förslag

Skillnad mellan omgivande 
buller och det buller som 
ska mätas dB(A)

10 11 12 13 14 15

Korrektion dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Ändringsförslag

utgår

Or. en

Motivering

Ändringen är utformad för att minska flexibiliteten vid provning och minska fördelarna för 
tillverkarna.

Ändringsförslag 103
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.1. Det fordon som ska provas ska 3.2.1. Det fordon som ska provas ska vara 
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väljas så att alla de fordon av samma typ 
som utsläpps på marknaden uppfyller 
kraven i dessa föreskrifter.

representativt för de fordon som utsläpps 
på marknaden i enlighet med vad 
tillverkaren anger.

Or. en

Motivering

De bestämmelser som för närvarande gäller buller tillåter vissa avvikelser vid tillverkningen.

Ändringsförslag 104
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.1 a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.1.a Det fordon som ska provas ska 
vara representativt för de fordon som 
utsläpps på marknaden i enlighet med vad 
tillverkaren anger.

Or. en

Motivering

Urvalet av fordon som ska provas ska göras på ett sätt som gör det praktiskt möjligt att välja ett 
fordon som ska provas. I den föreslagna texten kommer det krävas att tillverkaren väljer fordonet 
med den högsta ljudnivån i en fordonsfamilj för typprovningen, vilket ofta inte är möjligt av 
praktiska skäl. Kravet på tillverkaren att se till att ett fordon som utsläpps på marknaden uppfyller 
kraven i förordningen finns i artikel 5 led 1.

Ändringsförslag 105

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

Förslag till förordning

Bilaga II – led 3.2.1 – tabell – rad 4 Fordonskategori N2, N3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Extra belastning för att uppnå fordonets 
provningsvikt ska placeras över den/de 
drivna bakaxeln/-axlarna. Den extra 
belastningen får motsvara högst 75 % av 
den största vikt som tillåts för bakaxeln.
Provningsvikten ska uppnås med en 
tolerans av ±5 %.

Extra belastning för att uppnå fordonets 
provningsvikt ska placeras över den/de 
drivna bakaxeln/-axlarna. Den extra 
belastningen får motsvara högst 75 % av 
den största vikt som tillåts för bakaxeln.

Or. en

Motivering

Avvikelse från provningsvikten bör inte tillåtas.

Ändringsförslag 106
Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för fordonet, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.  
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha minst det 
mönsterdjup som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för däck med den högsta 
ljudemissionen för den typ som anges av
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha minst det 
mönsterdjup som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.2.

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för fordonet, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha minst det 
mönsterdjup som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för fordonet, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha det 
mönsterdjup som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 108
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för fordonet, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 

3.2.2. Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för axeln, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
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som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha minst det 
mönsterdjup som krävs enligt gällande 
lagstiftning.

som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. 2/ Däcken ska pumpas till det 
tryck som rekommenderas av 
fordonstillverkaren för fordonets 
provningsvikt. Däcken ska ha ett 
mönsterdjup på minst 80 % av det fulla 
mönsterdjupet.

Or. en

Motivering

Syftet med den senaste provningsmetoden är att simulera faktisk stadstrafik. Däckens mönsterdjup 
och däckbeteckning bör överensstämma med vad som normalt används i trafik. Rekommendationen 
från FN/ECE är ett minsta mönsterdjup på 80 % av det fulla mönsterdjupet. Vid provningen bör 
man beakta att lastbilar använder däck med olika beteckningar på fram- och bakaxlarna. Det 
obligatoriska övervakningsförfarandet för denna nya förordning mellan 2007 och 2010 grundades 
på däck som var representativa för axeln.

Ändringsförslag 109

Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.2 Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för fordonet, väljas av 
fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. Däcken ska pumpas till det tryck 
som rekommenderas av fordonstillverkaren 
för fordonets provningsvikt. Däcken ska ha 
minst det mönsterdjup som krävs enligt 
gällande lagstiftning.

3.2.2 Däckrullningsbuller behandlas i 
förordning (EG) nr 661/2009 om allmän 
säkerhet hos motorfordon. De däck som 
används för provningen ska vara 
representativa för däck med den högsta 
ljudemissionen för den typen av fordon
som anges av fordonstillverkaren, väljas 
av fordonstillverkaren och registreras i 
tillägg 3 till bilaga I till denna förordning.
De ska motsvara en av de däckdimensioner 
som är avsedda för fordonet som 
originalutrustning. Däcket ska vara eller bli 
tillgängligt på marknaden samtidigt som 
fordonet. Däcken ska pumpas till det tryck 
som rekommenderas av fordonstillverkaren 
för fordonets provningsvikt. Däcken ska ha 
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minst det mönsterdjup som krävs enligt 
gällande lagstiftning.

Or. en

Motivering

Enligt principerna i förordning (EG) nr 692/2008. Ändringen är utformad för att säkerställa att 
alla fordon överensstämmer med standarderna och minskar de vinster vid provningen som 
fordonstillverkarna kan göra.

Ändringsförslag 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.2 – fotnot 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2/ Eftersom däckens bidrag till den totala 
ljudemissionen är betydande, måste hänsyn 
tas till befintlig lagstiftning avseende 
ljudemission från däck/vägbana.
Drivhjulsdäck, vinterdäck och däck för 
särskilt bruk ska på tillverkarens begäran 
undantas från mätningarna för 
typgodkännande och kontroll av 
produktionsöverensstämmelse, i enlighet 
med FN/ECE-föreskrifter nr 117 
(EUT L 231, 29.8.2008, s. 19)..

2/ Eftersom däckens bidrag till den totala 
ljudemissionen är betydande, måste hänsyn 
tas till befintlig lagstiftning avseende 
ljudemission från däck/vägbana.
Drivhjulsdäck, vinterdäck och däck för 
särskilt bruk ska på tillverkarens begäran 
undantas från mätningarna för 
typgodkännande och kontroll av 
produktionsöverensstämmelse, i enlighet 
med FN/ECE-föreskrifter nr 117.

Or. en

Motivering

Hänvisningen till EUT L 231, 29.8.2008, s. 19 bör tas bort, eftersom hänvisningen är föråldrad.

Ändringsförslag 111

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4. Om fordonet kan drivas med mer än 
två hjul, ska det provas i det driftläge som 
är avsett för normal körning.

3.2.4. Om fordonet kan drivas med mer än 
två hjul, ska det provas med högsta antalet 
drivande hjul.

Or. en

Motivering

Om bilen kan drivas med mer än två hjul, med fyra hjul, bör det provas i fyrhjulsdrift.

Ändringsförslag 112

Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4. Om fordonet kan drivas med mer än 
två hjul, ska det provas i det driftläge som 
är avsett för normal körning.

3.2.4. Om fordonet kan drivas med mer än 
två hjul, ska det provas med högsta antalet 
drivande hjul.

Or. en

Motivering

Om bilen kan drivas med mer än två hjul, med fyra hjul, bör det provas i fyrhjulsdrift.

Ändringsförslag 113

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2.6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6a En provning ska vara representativ 
för bulleremission under faktiska 
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förhållanden genom att gränsvärdet för 
lastbilar justeras med -1 dB(A) för att 
kompensera för de extremt tysta däck som 
används vid provningen med aldrig 
används på vägen.

Or. en

Motivering

Provningen bör vara representativt för faktiska körförhållanden och provningsresultat som 
påverkas av tysta däck bör tas i beaktande.

Ändringsförslag 114

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

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.2.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordonet ska köras så att dess mittlinje 
följer linjen CC' så nära som möjligt under 
hela provningen, från det att fordonets 
front passerar linjen AA' och till det att 
fordonets bakre del passerar linjen BB'.
Om fordonet kan drivas med mer än två 
hjul, ska det provas i det driftläge som är 
avsett för normal körning på väg.

Fordonet ska köras så att dess mittlinje 
följer linjen CC' så nära som möjligt under 
hela provningen, från det att fordonets 
front passerar linjen AA' och till det att 
fordonets bakre del passerar linjen BB'.
Om fordonet kan drivas med mer än två 
hjul, ska det provas med högsta antalet 
drivande hjul.

Or. en

Motivering

Om bilen kan drivas med mer än två hjul, med fyra hjul, bör det provas i fyrhjulsdrift.

Ändringsförslag 115

Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.2.1.4.1. – stycke 1 – leden a–c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om en specifik växel ger en acceleration 
som ligger inom ett toleransband av 5 % 
av referensaccelerationen awot ref och som 
inte överskrider 3,0 m/s2 kan provningen 
utföras med denna växel.

a) Om en specifik växel ger en acceleration 
som ligger inom ett toleransband av 5 % 
av referensaccelerationen awot ref och som 
inte överskrider 2,0 m/s2 kan provningen 
utföras med denna växel.

b) Om ingen av växlarna ger den 
acceleration som krävs, väljs en utväxling 
'i' med en acceleration som är högre och en 
utväxling 'i + 1' med en acceleration som är 
lägre än referensaccelerationen. Om 
accelerationsvärdet för utväxling 'i' inte 
överskrider 3,0 m/s2 används båda växlarna 
för provningen. Den viktade utväxlingen i 
förhållande till referensaccelerationen awot 

ref beräknas med följande formel:

b) Om ingen av växlarna ger den 
acceleration som krävs, väljs en utväxling 
'i' med en acceleration som är högre och en 
utväxling 'i + 1' med en acceleration som är 
lägre än referensaccelerationen. Om 
accelerationsvärdet för utväxling 'i' inte 
överskrider 2,0 m/s2 används båda växlarna 
för provningen. Den viktade utväxlingen i 
förhållande till referensaccelerationen awot 

ref beräknas med följande formel:

k = (a wot ref − a wot (i+1)) / (a wot (i) − a wot (i+1)) k = (a wot ref − a wot (i+1)) / (a wot (i) − a wot (i+1))
c) Om accelerationsvärdet för utväxling 'i' 
överskrider 3,0 m/s2 ska den första växel 
som ger en acceleration under 3,0 m/s2

användas om utväxling 'i + 1' inte ger en 
acceleration mindre än aurban. I detta fall 
ska två utväxlingar, 'i' och 'i + 1', användas 
inkl. utväxlingen 'i' med en acceleration 
som överskrider 3,0 m/s2. I övriga fall ska 
ingen annan växel användas. Den 
acceleration awot test som uppnås under 
provningen ska användas i stället för awot ref
för beräkning av den partiella effektfaktorn 
kP.

c) Om accelerationsvärdet för utväxling 'i' 
överskrider 2,0 m/s2 ska den första växel 
som ger en acceleration under 2,0 m/s2

användas om utväxling 'i + 1' inte ger en 
acceleration mindre än aurban. I detta fall 
ska två utväxlingar, 'i' och 'i + 1', användas 
inkl. utväxlingen 'i' med en acceleration 
som överskrider 3,0 m/s2. I övriga fall ska 
ingen annan växel användas. Den 
acceleration awot test som uppnås under 
provningen ska användas i stället för awot ref
för beräkning av den partiella effektfaktorn 
kP.

Or. de

Motivering

För att simulera situationen i verklig stadstrafik ska den maximala accelerationen bestämmas till 
2,0 m/s2.

Ändringsförslag 116

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez
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Förslag till förordning
Bilaga II – led 4.1.2.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordonet ska köras så att dess mittlinje 
följer linjen CC' så nära som möjligt under 
hela provningen, från det att fordonets 
front passerar linjen AA' och till det att 
fordonets bakre del passerar linjen BB'.
Provningen ska utföras utan släp- eller 
påhängsvagn. Om en släpvagn inte lätt kan 
separeras från dragfordonet ska släpvagnen 
inte beaktas vid bestämningen av när 
korsandet av linjen BB' sker. Om fordonet 
innehåller utrustning såsom 
betongblandare, kompressor osv. ska 
denna utrustning inte vara i gång under 
provningen. Fordonets provningsvikt ska 
vara enligt tabellen i punkt 3.2.1.

Fordonet ska köras så att dess mittlinje 
följer linjen CC' så nära som möjligt under 
hela provningen, från det att fordonets 
front passerar linjen AA' och till det att 
fordonets bakre del passerar linjen BB'.
Provningen ska utföras utan släp- eller 
påhängsvagn. Provningen ska utföras utan 
släp- eller påhängsvagn. Om en släpvagn 
inte lätt kan separeras från dragfordonet 
ska släpvagnen inte beaktas vid 
bestämningen av när korsandet av linjen 
BB' sker. Om fordonet innehåller 
utrustning såsom betongblandare ska denna 
utrustning inte vara i gång under 
provningen. Fordonets provningsvikt ska 
vara enligt tabellen i punkt 3.2.1.

Or. en

Motivering

Kompressorer används för luftbromsar och utgör därför en del av fordonet. Buller från 
kompressorer bör därför inte uteslutas från bullermätningar för att säkerställa att dessa är 
representativa för faktiska körförhållanden och därför inbegriper kompressorer.

Ändringsförslag 117
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga III – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II får inte 
överstiga följande gränsvärden:

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II får inte 
överstiga följande gränsvärden och får inte 
överstiga 90 dB (A) oavsett körsätt, för en 
maximal hastighet på 130 km/h, i enlighet 
med bilaga VIII:
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Or. fr

Motivering

 I förordningen bör det garanteras att extrem bulleremission inte uppkommer vid acceleration med 
full gas eller vid partiell bränsletillförsel. Bestämmelserna bör tillåta en effektiv tillämpning på 
trafikförhållanden av de behöriga myndigheterna. 

Ändringsförslag 118
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 6 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

antal säten < 9 ≤ 125KW/ton och max 1900 cc

Or. fr

Motivering

De nya standarder som föreslagits av kommissionen är genomförbara, men endast under en längre 
tidsperiod. Ytterligare två år kommer att behövas för att europeiska fordon ska låta som elbilar.

Ändringsförslag 119
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 6 – kolumn 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

68 70

Or. fr

Motivering

De nya standarder som föreslagits av kommissionen är genomförbara, men endast under en längre 
tidsperiod. Ytterligare två år kommer att behövas för att europeiska fordon ska låta som elbilar.
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Ändringsförslag 120
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga III – rad 6 – kolumn 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

69 71

Or. fr

Motivering

De nya standarder som föreslagits av kommissionen är genomförbara, men endast under en längre 
tidsperiod. Ytterligare två år kommer att behövas för att europeiska fordon ska låta som elbilar.

Ändringsförslag 121
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga III – gränsvärden – rad 7 – kolumn 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

antal säten < 9,
förhållande effekt/vikt > 150 kW/ton

antal säten < 9,
förhållande effekt/vikt > 125 kW/ton och 
minst 1901 cc

Or. fr

Motivering

De nya standarder som föreslagits av kommissionen är genomförbara, men endast under en längre 
tidsperiod. Ytterligare två år kommer att behövas för att europeiska fordon ska låta som elbilar.

Ändringsförslag 122
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag
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Bilaga III

Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränsvärden:
Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

Gränsvärden

uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning 
och ibruktagande av nya 
fordon

Fas 1; gällande från

[2 år efter 
offentliggörandet]

Fas 2; gällande från

[5 år efter 
offentliggörandet]

Fas 3; gällande från

[7 år efter 
offentliggörandet]

Allmänt Terrängfordon* Allmänt Terrängfordon* Allmänt Terrängfordon*

M Fordon som 
används för 
persontransport

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

M1 antal säten < 9;

förhållande 
effekt/vikt > 150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2 antal säten > 9;
vikt < 2 ton

72 72 70 70 70 70

M2 antal säten > 9;
2 ton < vikt < 3,5 
ton

73 74 71 72 71 72

M2 antal säten > 9;
3,5 ton < vikt < 5 
ton;

nominell 
motoreffekt < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 antal säten > 9;
3,5 ton < vikt < 5 
ton;

nominell 
motoreffekt > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 antal säten > 9;
vikt > 5 ton;

nominell 
motoreffekt < 

75 76 73 74 73 74
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150 kW

M3 antal säten > 9;
vikt > 5 ton;

nominell 
motoreffekt > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Fordon som 
används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1 2 ton < vikt < 3,5 
ton

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 ton < vikt < 
12 ton;

nominell 
motoreffekt < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 ton < vikt < 
12 ton;

75 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 ton < vikt < 
12 ton;

nominell 
motoreffekt > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 vikt > 12 ton;

75 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 vikt > 12 ton;

nominell 
motoreffekt > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta 
definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående 
fordon tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.
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Ändringsförslag

Gränsvärden, kategori och övergångsbestämmelser för ECE R51.03,
nya fordonstyper

Steg 1 Steg 2 Steg 3

2 år
efter det att ECE har trätt ikraft
R51.03 
Gränsvärde [dB(A)]

4 år
efter steg 1

Gränsvärde 
[dB(A)]

6 år
efter steg 1

Gränsvärde 
[dB(A)]

4 år
efter steg 2

Gränsvärde 
[dB(A)]

6 år efter steg 2

Gränsvärde 
[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 to
M2    2.5 to < GVW ≤ 3.5 to
        GVW > 3.5 to 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 to
N1    2.5 to < GVW ≤ 3.5 to

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-
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       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

Terränggående fordon ”G” för alla kategorier+1 dB(A) för steg 1, vattendjup på 50cm, klättringskapacitet 30 % som ytterligare krav för M1G
Terränggående fordon ”G” för alla kategorier N3, M3+2 dB(A) för steg 2, och senare alla andra kategorier +1 dB(A) för steg 2 och senare

Avrundnings- och mätosäkerhet i enlighet med R51.02 

Or. en
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Motivering

ECE:s föreskrift R51 (ECE-R51) bör ändras i och med tillämpningen av den nya testmetoden och 
ytterligare ljudemissionsbestämmelser (ASEP). Den nya testmetoden bör införas med de nya 
gränsvärdena. Miljöfördelar bör uppnås med en trestegsmetod för gränsvärden. 
Övergångsbestämmelserna bör återspegla fordonstillverkarnas behov av att nydesigna produkter i 
enlighet med de typiska produktcyklerna.

Ändringsförslag 123
Britta Reimers

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Fordonskateg
ori Beskrivning av fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]
Gränsvärden 

för 
typgodkännan

de av nya 
fordonstyper

Gränsvärden 
för 

typgodkännan
de av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, 

försäljning och 
ibruktagande av 

nya fordon
Fas 1;

gällande från
[2 år efter 

offentliggöran
det]

Fas 2;
gällande från

[5 år efter 
offentliggöran

det]

Fas 3; gällande från
[7 år efter 

offentliggörandet]

Allmänt

Terr
ängf
ord
on*

Allmänt

Terr
ängf
ord
on*

Allmänt Terrängf
ordon*

M Fordon som används för persontransport

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

M1
antal säten < 9;
förhållande effekt/vikt > 150 kW/ton 71 71 69 69 69 69

M2 antal säten < 9; vikt < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2 antal säten < 9; 2 ton < vikt < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2
antal säten < 9; 3,5 ton < vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt < 150 kW 74 75 72 73 72 73

M2 antal säten < 9; 3,5 ton < vikt < 5 ton; 76 78 74 76 74 76
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nominell motoreffekt > 150 kW

M3
antal säten < 9; vikt > 5 ton;
nominell motoreffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
antal säten < 9; vikt > 5 ton;
nominell motoreffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Fordon som används för varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69

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

N2
3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 ton < vikt < 12 ton;
75 W < nominell motoreffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74

N2
3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3
vikt > 12 ton;
75 W < nominell motoreffekt < 150 kW 77 78 75 76 75 76

N3
vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om 
fordonet överensstämmer med den relevanta 
definitionen av terränggående fordon enligt 
punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de 
höjda gränsvärdena för terränggående 
fordon tillämpas endast om den största 
tillåtna vikten är > 2 ton.

Parlamentets ändringar

Bilaga III
Gränsvärden

Ljudnivån uppmätt i enlighet med bestämmelserna i bilaga II och avrundad till närmaste decimal
ska inte överstiga följande gränsvärden:

Allmänna gränsvärden för 1) nya 
fordonstyper uttryckt i decibel(A)

Fordonskatego
ri

Beskrivning av fordonskategori

Fas 1; gällande från
2 år efter 
ikraftträdandet

Fas 2; gällande 
från
6 år efter 
ikraftträdandet *

förhållande effekt/vikt > 120 kW/ton 72 70M1
120 < förhållande effekt/vikt > 150 kW/ton 73 71
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förhållande effekt/vikt > 150 kW/ton 75 74
Fordonets bruttovikt ≤ 2,5 ton 72 71M2
2,5 ton < fordonets bruttovikt ≤ 3.5 ton 74 73
Fordonets bruttovikt ≤ 2,5 ton; Cap < 
660ccm; förhållande effekt/vikt (bruttovikt) < 
35 kW/ton

74 73

Fordonets bruttovikt ≤ 2,5 ton 72 71

N1

2,5 ton < fordonets bruttovikt ≤ 3.5 ton 74 73
Allmänna gränsvärden för 1) nya 
fordonstyper uttryck i decibel(A)

Fordons-
kategori

Beskrivning av fordonskategori

Fas 1; gällande 
från
3 år efter 
ikraftträdandet

Fas 2;
gällande från
8 år efter 
ikraftträdand
et

Fordonets bruttovikt > 3,5 ton, Nominell 
effekt ≤ 135 kW

75 74M2

Fordonets bruttovikt > 3,5 ton, Nominell 
effekt > 135 kW

76 75

Nominell effekt ≤ 135 kW 76 75M3 2)

135 < nominell effekt ≤ 250 kW 79 78
M3) Nominell effekt > 250 kW 80 79

Nominell effekt ≤ 135 kW 78 76N2
Nominell effekt > 135 kW 79 78
Nominell effekt ≤ 135 kW 79 78
135 < nominell effekt ≤ 250 kW 81 80

N3

Nominell effekt > 250 kW 82 81
* För fordonskategori M1/N1 och M2 < 3.5 ton är övergångsperioden för saluföring och ibruktagande 
för nya fordon 2 år.
1) Gränsvärdena ska ökas med +2dB för ett fordon i klass M2 eller M3, och med +1 dB för alla andra 
fordon, om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen för gränsvärden för 
terränggående fordon som fastställs i punkt 4 i avdelning A i bilaga II till EU-direktiv 2007/46/EG.
2) Gränsvärdena ska ökas med +2dB för ett fordon i klass M2 eller M3 om fordonet är utrustat med en 
motor med styrd tändning med en nominell motorhastighet som överstiger 3.500 rpm

Or. en

Motivering

Eftersom en EU-förordning om fordonsbuller har en direkt inverkan på den internationella 
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FN/ECE-föreskriften R51 är det viktigt att beakta gränsvärden, fordonsklasser och tidsplaner som 
är kompatibla med tekniken på alla marknader som tillämpar och som vill tillämpa förordning ECE 
R51. Genom detta undviker man att avharmonisera marknaden och underlättar för tillverkare att få 
tillgång till den globala marknaden.

Ändringsförslag 124
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränser:

Fordons-
kategori

Beskrivning av fordons-
kategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]
Gränsvärden för 

typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning och 
ibruktagande av nya fordon

Fas 1; gällande från
[2 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[5 år efter offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter offentliggörandet]

Allmänt Terrängford
on*

Allmänt Terrängford
on*

Allmänt Terrängford
on*

M Fordon som används för 
persontransport

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

M1

antal säten < 9
förhållande effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal säten > 9 vikt 
< 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal säten > 9 2 ton < 
vikt < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten > 9 vikt 
> 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74
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M3

antal säten > 9; vikt 
> 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Fordon som används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69
N1 2 ton < vikt < 3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
vikt > 12 ton;
motoreffekt > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon tillämpas 
endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

Ändringsförslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränser:

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande av 
nya fordonstyper****

Gränsvärden 
för 

typgodkännan
de av nya 

fordonstyper**
**

Fas 1; gällande från
[2 år efter 
offentliggörandet]********

Fas 2; gällande från
[6 år efter 
offentliggörandet]********

Fas 3; gällande från
[10 år efter 
offentliggörandet]

Fas 4;
gällande från 
[14 år efter 
offentliggörand
et]******

Allmänt Terrängfo
rdon*

Allmänt Terrängfo
rdon*

Allmänt Terrängfo
rdon*

Allmänt***

Fordon som 
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används för 
persontransport
och 
varutransport****
***

M1

antal säten < 9 
förhållande 
effekt/vikt <
120 kW/ton

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

M1

antal säten < 9 
120 kW/ton <
förhållande 
effekt/vikt <
160 kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

antal säten < 9
förhållande 
effekt/vikt 
> 160 kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

M2

antal säten > 9;
vikt < 2,5 ton
nominell 
motoreffekt 
< 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

antal säten > 9;
vikt < 2,5 ton 
nominell 
motoreffekt >
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

antal säten > 9;
2,5 ton < vikt <
3,5 ton

74 75 72 73 71 72 70

M2
antal säten > 9;
vikt > 3,5 ton; 76 77 73 74 72 73 71

N1 vikt < 2,5 ton 72 73 71 72 71 72 69
N1

2,5 ton < vikt <
3,5 ton 73 74 73 74 72 73 69

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper****

Gränsvärd
en för 

typgodkän
nande av 

nya 
fordonstyp

er*****

Fas 1; gällande 
från

[3 år efter 
offentliggörandet]

Fas 2; gällande 
från

[8 år efter 
offentliggörandet]

Fas 3; gällande 
från

[12 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 4;
gällande 

från [16 år 
efter 

offentlig-
görandet]*

*****
Allmänt Terrän Allmänt Terrän Allmän Terrän Allmänt**
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gfordo
n*

gfordo
n*

t gfordo
n*

*

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt <
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
100 kW < nominell 
motoreffekt <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
180 < nominell 
motoreffekt < 
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt > 
250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
150 W < nominell 
motoreffekt

78 79 77 78 77 78 74

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

vikt > 12 ton;
100 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

vikt > 12 ton;
150 W < nominell 
motoreffekt < 
250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta 
definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG.
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** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon 
s endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

*** För terränggående fordon ska de allmänna gränsvärdena ökas med + 1 dB (A).
**** Övergångsperiod för första registreringen av nya fordon: 2 år efter ikraftträdandet av 

den fas som tillämpats
***** Övergångsperiod för första registreringen av nya fordon: 3 år efter ikraftträdandet av 

den fas som tillämpats
****** Kommissionen ska genomföra en ingående undersökning för att validera fas 4 i fråga 

om den tekniska genomförbarheten för gränsvärdena för buller, när fas 3 har införts.
Om utvärderingen utfaller positivt ska fas 4 tillämpas fyra år efter det att kommissionens 
undersökning offentliggjorts.

******* Fordon avsedda för särskilda ändamål (M1):
Rullstolsanpassade fordon (såsom de definieras i punkt 5.5 i bilaga II till 
direktiv 2007/46/EG) och bepansrade fordon (såsom de definieras i punkt 5.2 i bilaga II 
till direktiv 2007/46/EG), justering av avgassystemet tillåts utan ytterligare provning 
under förutsättning att de ursprungliga utsläppsbegränsande anordningarna, däribland 
särskilda filter (om sådana finns) behålls. Om en ny provning behövs ska ytterligare 
2dB(A) utöver det tillämpliga gränsvärdet tillåtas.

******** För fordon som tillverkas i små serier enligt del A avsnitt 1 i bilaga XII till
direktiv 2007/46/EG ska det datum som tillämpas för fas 1 och fas 2 fördröjas med 2 år.

Or. en

Motivering

För att öka hälsovinsterna och för att förbättra rättssäkerheten bör långsiktiga gränsvärden för 
buller fastställas. Fordonskategorierna bör uppdateras enligt senaste tekniska standard. Dessa 
anpassningar bör göra det möjligt att definiera ambitiösa gränsvärden för buller och optimera den 
totala bullerminskningen. Ytterligare differentiering av fordonskategorier gör att vi kan fastställa 
mer ambitiösa gränsvärden för buller för fordon med lägre motoreffekt och mer realistiska 
gränsvärden för buller för fordon med högre motoreffekt. Förordningen bör återspegla 
skillnaderna i utveckling och produktion av personbilar och tunga fordon. Därför ska olika faser 
för personbilar och nyttofordon upprättas. 

Ändringsförslag 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden
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Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränser:

Fordons-
kategori

Beskrivning av fordons-
kategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]
Gränsvärden för 

typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning och 
ibruktagande av nya fordon

Fas 1; gällande från
[2 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[5 år efter offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter offentliggörandet]

Allmänt Terrängford
on* Allmänt

Terrängfordo
n*

Allmänt
Terrängfordo

n*

M Fordon som används för 
persontransport

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

M1

antal säten < 9
förhållande effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal säten > 9 vikt 
< 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal säten > 9 2 ton < 
vikt < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten > 9 vikt 
> 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal säten > 9; vikt 
> 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Fordon som används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69
N1 2 ton < vikt < 3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3
vikt > 12 ton;
motoreffekt > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon 
tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

Ändringsförslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränser:

Fordons-
kategori

Beskrivning av fordons-
kategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]
Gränsvärden för 

typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning och 
ibruktagande av nya fordon

Fas 1; gällande från
[1 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[6 år efter offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[8 år efter offentliggörandet]

Allmänt Terrängford
on*

Allmänt
Terrängfordo

n*
Allmänt

Terrängfordo
n*

M Fordon som används för 
persontransport

M1
antal säten < 9; ≤ 125 
kW/ton 70 71** 68 69** 68 69**

M1

antal säten < 9 
125kW/ton
förhållande effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M1 antal säten ≤ 9; 75 74 74

M1

antal säten ≤ 4 inklusive 
föraren; förhållande 
effekt/vikt > 200 kW/ton 
Förarsätets R-punkt < 
450 mm från marken 

77 / 76 / 76 /

M2
antal säten > 9 vikt 
< 2,5 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal säten > 9 2,5 ton < 
vikt < 3,5 ton

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2

antal säten > 9 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
antal säten > 9 vikt 
> 5 ton;

76 77 75 76 75 76
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nominell motoreffekt 
< 180 kW

M3

antal säten > 9; vikt 
> 5 ton; 180 kW
nominell motoreffekt >
250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
antal säten > 9; vikt 
> 5 ton; nominell 
motoreffekt > 250kW

80 81 79 80 79 80

N Fordon som används för 
varutransport

80 81 79 80 79 80

N1 vikt < 2 ton

N1 2 ton < vikt < 3,5 ton 72 74 70 72 70 72

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 150 kW

77 78 76 77 76 77

N3

vikt > 12 ton;
180 < nominell 
motoreffekt < 250 kW

79 80 78 79 78 79

N3

vikt > 12 ton;
180 < motoreffekt >
250 kW

81 82 80 81 80 81

N3
vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt 
> 250 kW

82 83 81 82 81 82

*** För M1 fordon om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt artikel A.4 i bilaga II till direktiv 2006/46/EG och dessutom ett 
vattendjup som överstiger 500 mm och en klättringskapacitet på 35°.

Anmärk-
ning

Gränsvärde för N3 endast om standarddäck får användas vid provningen.

Or. en

Motivering

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. 
A new better categorisation must take into account customer demands for an increased 
diversification of products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to 
a premature termination of many vehicle types in production. For stage 1 the vehicle manufacturers 
will have to modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining 
products. This will cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting 
already about 10-30% of the vehicle fleet, followed by a second step affecting another 20-40% 
depending on the proposed subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during 
the monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition to 3 m/s2. 
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The Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the 
limits in the table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) 
in stage 1, effecting already 17-28%  of all vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed 
data files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the Commission 
are based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that 
the manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final 
Venoliva study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again only 100 
data files were used for the analysis.

Ändringsförslag 126
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

Gränsvärden uttryckt i dB(A) [decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, 

försäljning och 
ibruktagande av 

nya fordon
Fas 1; gällande från 

[2 år efter 
offentliggörandet]

Fas 2; gällande från [5 år 
efter offentliggörandet]

Fas 3; gällande från 
[7 år efter 

offentliggörandet]

Allmänt Terrängfor
don* Allmänt Terrängfor

don* Allmänt

Terr
ängf
ordo

n*

M
Fordon som 
används för 
persontransport

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

M1

antal säten < 9;
förhållande 
effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69
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M2
antal säten > 9; vikt 
< 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal säten > 9;
2 ton < vikt < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2

antal säten > 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten > 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten > 9; vikt 
> 5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal säten > 9; vikt 
> 5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Fordon som 
används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69

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

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell
motoreffekt < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
75 < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den 
relevanta definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i 
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bilaga II till direktiv 2007/46/EG.
** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för 

terränggående fordon tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

Ändringsförslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna avrundad till närmaste heltal i 
bilaga II får inte överstiga följande gränsvärden:

Allmänna gränsvärden 1) för nya fordonstyper uttryckt i decibel (A)
Ford
onsk
ateg
ori

Beskrivning av fordonskategorin Fas 1; gällande från 2 
år efter ikraftträdandet

Fas 2; gällande från 6 
år efter ikraftträdandet

Fas 3***; gällande från 
10 år efter 
ikraftträdandet

förhållande effekt/vikt (PMR) 
< 120 kW/ton

71 70 68

M1 

2)

120< PMR < 150 kW/ton 72 71 69

PMR > 150 kW/ton 74 73 72
Tillåten totalvikt < 2,5 ton;
Nominell effekt < 75 kW/ton

71 70 69

M2
Tillåten totalvikt < 2,5 ton;
Nominell effekt > 75 kW/ton

72 71 70

2,5 ton < tillåten totalvikt <
3,5 ton;

74 73 71

N1 Tillåten totalvikt < 2,5 ton; 72 71 69
2,5 ton < tillåten totalvikt <
3,5 ton;

74 73 70

Allmänna gränsvärden 1) för nya fordonstyper, uttryckt i 
decibel (A)

Fordon
s-
kategor
i

Beskrivning av 
fordonskategorin

Fas 1; gällande från 
3 år efter 
ikraftträdandet

Fas 2; 
gällande från 
8 år efter 
ikraftträdand
et

Fas 3*** ; 
gällande från 
12 år efter 
ikraftträdandet**

M2

Fordonets bruttovikt > 
3,5 t; nominell 
motoreffekt < 150 kW

76 74 72

Fordonets bruttovikt > 
3,5 t; nominell 

77 75 73
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motoreffekt > 150 kW

M3 nominell motoreffekt <
100 kW

74 73 71

100  < nominell 
motoreffekt < 150 kW

76 75 73

150 < nominell 
motoreffekt < 250 kW

79 78 76

nominell motoreffekt > 
250 kW

80 79 78

nominell motoreffekt <
75 kW

76 75 73

N2 75 < nominell 
motoreffekt < 150 kW

77 76 74

nominell motoreffekt > 
150 kW

78 77 75

nominell motoreffekt <
100 kW

76 75 73

N3 100 < nominell 
motoreffekt < 150 kW

79 78 76

150 < nominell 
motoreffekt < 250 kW

81 80 78

nominell motoreffekt > 
250 kW

82 81 80

* För fordon i kategorierna M1/N1 och M2 < 3.5 t ska övergångsperioden för 
försäljning och ibruktagande av nya fordon vara 2 år.

** För alla fordonskategorier ska övergångsperioden för försäljning och ibruktagande 
av nya fordon vara 3 år.

*** Kommissionen ska, omedelbart efter tillämpningen av den föregående fasen, utföra 
en undersökning för att validera genomförbarheten av den fasen. Om 
utvärderingen utfaller positivt ska denna fas börja tillämpas 4 år efter 
offentliggörandet av den korrelerade undersökningen.

1) Gränsvärdena ska ökas med +2dB för fordon i klass M3 och N3 och +1 dB för alla 
andra fordon, om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.  

2) Gränsvärdena ska ökas med +1dB för fordon i klass M1, om fordonet är utrustat 
med däck av klass C1D or C1E, i enlighet med den definition som fastställs i del C i
bilaga II i förordning (EG) nr 661/2009.

Or. de
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Motivering

För att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att upprätthålla branschens 
utvecklingscykler och rättsäkerheten och för att uppnå nödvändiga hälsovinster har faserna 
anpassats.  Särskilt för fas 3 har ambitiösa mål fastställts. Fordonskategorierna har också 
uppdaterats till de senaste tekniska standarderna. En ytterligare åtskillnad av dessa 
fordonskategorier möjliggör mer realistiska gränsvärden för buller. Tidsperioderna 
överensstämmer med de typiska produktionscyklerna och skiljer sig åt för lätta och tunga 
nyttofordon.

Ändringsförslag 127

Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Fordonskategor
i

Beskrivning av 
fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning 

och ibruktagande av nya 
fordon

Fas 1; gällande från
[2 år efter 

offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[5 år efter 

offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter 

offentliggörandet]
Allmän

t
Terräng-
fordon*

Allmän
t

Terräng-
fordon*

Allmän
t

Terräng-
fordon*

M

Fordon som 
används för 
persontranspor
t

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

M1

antal säten < 9;
förhållande 
effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal säten < 9;
vikt < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2

antal säten < 9;
2 ton < vikt <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal säten < 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 

74 75 72 73 72 73
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motoreffekt 
< 150 kW

M2

antal säten < 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten < 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal säten < 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Fordon som 
används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69
N1

2 ton < vikt <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
75 W <
nominell 
motoreffekt < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 W <
nominell 
motoreffekt < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon tillämpas 
endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

_________

Parlamentets ändringar

Bilaga III
Gränsvärden
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Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga 
följande gränsvärden:

Fordon
skateg

ori

Beskrivning av 
fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden 
för 

typgodkännand
e av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, 

försäljning och 
ibruktagande av 

nya fordon

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper

Gränsvärden 
för 

registrering, 
försäljning 

och 
ibruktagande 
av nya fordon

Fas 1; gällande från
[1 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande 
från

[2 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 3; gällande 
från

[4 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 4; gällande 
från

[6 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 5;
gällande från

[8 år efter 
offentlig-
görandet]

Allmänt Allmänt Allmänt Allmänt Allmänt

M
Fordon som används för 
persontransport

M1**

antal säten < 9
förhållande effekt/vikt < 
150 kW/ton

70 68 68 66 66

M1**

antal säten < 9
förhållande effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 69 69 67 67

M2
antal säten < 9
högsta vikt < 2,5 ton 72 70 70 68 68

M2

antal säten < 9
2,5 ton < högsta vikt < 
3,5 ton

73 71 71 69 69

M2

antal säten < 9
3,5 ton < högsta vikt < 
5 ton

74 72 72 70 70

M3

antal säten < 9
högsta vikt > 5 ton
nominell motoreffekt 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

antal säten < 9
högsta vikt > 5 ton
nominell motoreffekt > 
250 kW

77 75 75 73 73

N
Fordon som används för 
varutransport

N1** högsta vikt < 2,5 ton 71 69 69 67 67
N1**

2,5 ton < högsta vikt < 
3,5 ton 72 70 70 68 68

N2

3,5 ton < högsta vikt < 
12 ton
nominell motoreffekt 
< 150 kW

75 73 73 71 71

N2
3,5 ton < vikt < 12 ton
nominell motoreffekt > 77 75 75 73 73
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150 kW

N3

högsta vikt > 12 ton
nominell motoreffekt 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

högsta vikt > 12 ton
nominell motoreffekt > 
250 kW

78 76 76 74 74

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta 
definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 och N1 ska de höjda gränsvärdena för 
terränggående fordon tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 1 ton.

*** Alla gränsvärden för fordon i kategori N3 har sänkts med 1dB (A) för att ta i 
beaktande ändringen av instruktionerna för däck i provningsmetod B

**** För terränggående fordon är alla gränsvärden 1dB (A) lägre

Or. en

Ändringsförslag 128
Toine Manders, Satu Hassi

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för
registrering, försäljning 
och ibruktagande av nya 

fordon
Fas 1; gällande från

[2 år efter 
offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[5 år efter 

offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter 

offentliggörandet]
Allmänt Terrängfordon* Allmänt Terrängfordon* Allmänt Terrängfordon*

M
Fordon som 
används för 
persontransport

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

M1

antal säten < 9;
förhållande 
effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69
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M2
antal säten > 9;
vikt < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
antal säten > 9;
2 ton < vikt <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal säten > 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten > 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

antal säten > 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Fordon som 
används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69
N1

2 ton < vikt <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 W < nominell 
motoreffekt < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta 
definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 
2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående 
fordon tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.
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Fordonsk
ategori

Beskrivning av 
fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]
Gränsvärden för 

typgodkännande av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper
Fas 1; gällande från

[2 år efter offentliggörandet]
Fas 2; gällande från

[5 år efter offentliggörandet]

M Fordon som används för 
persontransport

M1 antal säten < 9 68 67

M1

antal säten < 9;
förhållande effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 69

M2 antal säten < 9; vikt < 3,5 ton 73 71

M2

antal säten < 9; 3,5 ton < vikt 
< 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

74 72

M2

antal säten < 9; 3,5 ton < vikt 
< 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

76 74

M3

antal säten < 9; vikt > 5 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

75 73

M3

antal säten < 9; vikt > 5 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 75

N Fordon som används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 68 67
N1 2 ton < vikt < 5 ton 70 68

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

75 73

N2

3,5 ton < vikt < 12 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

77 75

N3

vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt 
< 150 kW

77 75

N3

vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt >
150 kW

79 77

* För alla fordon ska gränsvärdena höjas med 1 dB (A) om fordonet 

Parlamentets ändringar
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överensstämmer med den relevanta definitionen av terränggående fordon 
enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 4/2007/EG.

** För alla fordonskategorier är övergångsperioden för saluföring och 
ibruktagande av nya fordon 2 år.

Or. en

Motivering

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 
vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the ”polluter pays 
principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 
2012, this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with 
and can be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. 
Already more than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the 
Commission. Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the 
technology is available. For trucks, limit values have to be corrected for a change in the 
measurement method. In Geneva, the method has been changed (silent tyres allowed instead of 
noisy traction tyres). Trucks also will become more silent in type approval measurements. The first 
step is fulfilled.

Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as 
from 1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement 
method has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by 
more silent steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been 
rationalized and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development 
cycles and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have 
been established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have 
also been updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle 
categories enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical 
production cycles and are different for light duty and heavy duty vehicles.
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Ändringsförslag 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III

Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande 
gränsvärden:

Fordonskategor
i

Beskrivning av 
fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning 

och ibruktagande av nya 
fordon

Fas 1; gällande från
[2 år efter 

offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[5 år efter 

offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter 

offentliggörandet]
Allmän

t
Terrängfordon

*
Allmän

t
Terrängfordon

*
Allmän

t
Terrängfordon

*

M

Fordon som 
används för 
persontranspor
t

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

M1

antal säten < 9;
förhållande 
effekt/vikt 
> 150 kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2
antal säten < 9;
vikt < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2

antal säten < 9;
2 ton < vikt <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

antal säten < 9;
3,5 ton < vikt <
5 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

antal säten 
< 9; 3,5 ton < 
vikt < 5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

antal säten < 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt 

75 76 73 74 73 74
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< 150 kW

M3

antal säten < 9;
vikt > 5 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Fordon som 
används för 
varutransport

N1 vikt < 2 ton 71 71 69 69 69 69
N1

2 ton < vikt <
3,5 ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < vikt <
12 ton;
75 W <
nominell 
motoreffekt < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < vikt 
< 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

vikt > 12 ton;
75 W <
nominell 
motoreffekt < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon tillämpas 
endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.
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Parlamentets ändringar

Bilaga III

Gränsvärden

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med bestämmelserna i bilaga II får inte överstiga följande gränsvärden:
Fordonskat

egori
Beskrivning av fordonskategori

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel(A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning 
och ibruktagande av nya 

fordon

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning och 
ibruktagande av nya fordon

Fas 1; gällande från
[1 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[3 år efter 

offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[5 år efter 

offentliggörandet]

Fas 4; gällande från
[8 år efter 

offentliggörandet]

Fas 5; gällande från
[10 år efter 

offentliggörandet]

Allmänt
Terrängfordo

n*
Allmänt

Terrängfordo
n*

Allmänt
Terrängfordo

n*
Allmänt Terrängford

on*
Allmänt Terrängford

on*
M Fordon som används för persontransport

M1
antal säten < 9
förhållande effekt/vikt < 150 kW/ton 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1
antal säten < 9
förhållande effekt/vikt > 150 kW/ton 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2
antal säten < 9
högsta vikt < 2,5 ton 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2
antal säten < 9
2,5 ton < högsta vikt < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2
antal säten < 9
3,5 ton < högsta vikt < 5 ton 74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3

antal säten < 9
högsta vikt > 5 ton
nominell motoreffekt < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3
antal säten < 9
högsta vikt > 5 ton 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75
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nominell motoreffekt > 250 kW

Fordonskat
egori

Beskrivning av fordonskategori
Gränsvärden

uttryckt i dB(A)
[decibel(A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning 
och ibruktagande av nya 

fordon

Gränsvärden för 
typgodkännande av nya 

fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, försäljning och 
ibruktagande av nya fordon

Fas 1; gällande från
[1 år efter offentliggörandet]

Fas 2; gällande från
[3 år efter 

offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[5 år efter 

offentliggörandet]

Fas 4; gällande från
[8 år efter 

offentliggörandet]

Fas 5; gällande från
[10 år efter 

offentliggörandet]

Allmänt
Terräng-
fordon*

Allmänt
Terräng-
fordon*

Allmänt
Terräng-
fordon*

Allmänt Terräng-
fordon*

Allmänt Terräng-
fordon*

N Fordon som används för varutransport

N1 högsta vikt < 2,5 ton 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2,5 ton < högsta vikt < 3,5 ton 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2
3,5 ton < högsta vikt < 12 ton
nominell motoreffekt < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2
3,5 ton < vikt < 12 ton
nominell motoreffekt > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3
högsta vikt > 12 ton
nominell motoreffekt < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3***
högsta vikt > 12 ton
nominell motoreffekt > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Höjda gränsvärden ska endast gälla om fordonet överensstämmer med den relevanta definitionen av 
terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II till direktiv 2007/46/EG.

** När det gäller fordon i kategorin M1 och N1 ska de höjda gränsvärdena för terränggående fordon 
tillämpas endast om den största tillåtna vikten är > 1 ton.

*** Alla gränsvärden för fordon i kategori N3 har sänkts med 1dB (A) för att ta i beaktande ändringen 
av instruktionerna för däck i provningsmetod B
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Or. en
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Ändringsförslag 130

Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Bilaga III – anmärkning till tabellen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ljudnivå som uppmäts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga VIII ska inte 
under några körförhållanden överstiga 90 
dB(A), under en högsta fordonshastighet 
på 130km/h.

Or. de

Motivering

Denna förordning ska se till att extrema ljudemissioner från motorfordon utesluts.

Ändringsförslag 131

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

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1 – under tabellen i Bilaga III (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Och ska inte överstiga 90 dB(A) under 
några körförhållanden, under en högsta 
fordonshastighet på 130 km/h, i enlighet 
med bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att det i förordningen säkerställs att extrema bulleremissioner under full eller 
partiell bränsletillförsel utesluts. Bestämmelserna bör vara utformade så att det är möjligt för 
behöriga myndigheter att tillämpa dem i trafiken direkt. 
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Ändringsförslag 132

Sabine Wils

Förslag till förordning
Bilaga III – stycke 1 – under tabellen i Bilaga III (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Och ska inte överstiga 87 dB(A) under 
några körförhållanden, under en högsta 
fordonshastighet på 130 km/h i enlighet 
med bilaga III.

Or. en

Motivering

Det är lämpligt att det i förordningen säkerställs att extrema bulleremissioner under full eller 
partiell bränsletillförsel utesluts. Bestämmelserna bör vara utformade så att det är möjligt för 
behöriga myndigheter att tillämpa dem i trafiken direkt. 

Ändringsförslag 133
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga VII – led 3.2.2 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.2 ska
följande krav vara uppfyllda:

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.1.4 ges 
följande rekommendationer, vilka ska 
uppfattas som krav för nybyggda 
provbanor:

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innebär en ändring i specifikationerna för uppförandet av 
provningsområdet. Det som hittills har varit en rekommendation skulle komma att bli ett krav. I och 
med den ändringen skulle alla provbanor som för närvarande används i EU omfattas av 
omcertifiering som om de vore nytillverkade. 
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Ändringsförslag 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 3.2.2. – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.2 ska
följande krav vara uppfyllda:

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.1.4 ges
följande rekommendationer :

Or. en

Motivering

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the test site. 
What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to make a test 
track, will become mandatory. This change was done without technical consultation and there is no 
explanation provided by the Commission about the background for that change. With that change, 
actually any test track that is used in Europe will be subject for re-certifications as if newly built. 
Nobody knows the impact of the change of the specifications and could force re-building of many 
test tracks. As already told there is a new ISO Standard available, which is assumed to substitute 
the actual test track definitions within a couple of year, it is recommended to stay with the actual 
specifications.

Ändringsförslag 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 3.2.2. – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.2 ska 
följande krav vara uppfyllda:

Utöver kraven i punkterna 1 till 3.2.2 ska 
följande krav i ISO 10844:2011 vara 
uppfyllda eller en hänvisning göras till 
ISO 10844:1994 under en 
övergångsperiod på 5 år:

Or. en

Motivering

Detta krav bör vara konsekvent med både första stycket i bilaga VII i denna förordning och det 
arbete som FN/ECE gör. De krav som fastställs i denna punkt från led a till led g är tagna från ISO 
standard 10844:2011. Denna standard ingår dock ännu inte i någon FN/ECE-föreskrift. Det är 
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därför nödvändigt att också göra en hänvisning till den förra versionen av ISO standard 
10844:1994 under en övergångsperiod på fem år, både för att FN/ECE ska kunna ändra sina egna 
föreskrifter och för att provningsområden ska införa de ändringar som krävs i 2011 års version av 
denna standard.

Ändringsförslag 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 2 – fotnot 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1/ ISO10844:1994. Under de första fem åren efter det denna 
förordning har trätt i kraft får tillverkare 
använda provbanor som är certifierade 
antigen enligt ISO 10844:1994 eller ISO 
10844:2011. Efter det datumet ska 
tillverkare endast använda provbanor som 
överensstämmer med ISO 10844:2011.

Or. en

Motivering

ISO10844:1994 uppdaterades i mars 2011 till den nya ISO-standarden ISO10844:2011. Den nya 
texten har dock ännu inte införts i alla FN/ECE-föreskrifter avseende fordons- och 
däckprovningsanläggningar. Det är av det skälet viktigt att ha en övergångsperiod mellan de två 
standarderna för att ge tillverkarna möjlighet att om nödvändigt bygga om banor och för FN/ECE 
att införa hänvisningen till den nya standarden i sina egna föreskrifter.

Ändringsförslag 137

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

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Mätningar av texturdjupet ska göras på 
minst 10 ställen jämnt fördelade längs 
hjulspåren på provbanespåret och

4.3. Mätningar av texturdjupet ska göras på 
minst 10 ställen jämnt fördelade längs 
hjulspåren på provbanespåret och 
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medelvärdet av dessa ska jämföras med det 
angivna minsta texturdjupet. Se 
ISO 10844:1994 för en beskrivning av 
förfarandet.

medelvärdet av dessa ska jämföras med det 
angivna minsta texturdjupet. Se 
ISO 10844:2011 för en beskrivning av 
förfarandet.

Or. en

Motivering

Förordningen bör vara i linje med gällande ISO-standarder.

Ändringsförslag 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Förslag till förordning
Bilaga VIII – led 2.3. – rad 4 Fordonets acceleration

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordonets acceleration aWOT_ASEP: awot 
≤ 5,0 m/s2

Fordonets acceleration aWOT_ASEP: awot 
≤ 4,0 m/s2

Or. en

Motivering

Den acceleration som krävs i ASEP-provningen i enlighet med vad som fastställs i kommissionens 
förslag är inte representativt för körförhållanden i stadstrafik. Provningen blir också allt mer 
komplicerad och svårt att upprepa på ett konsekvent sätt vid högre accelerationer. Den uppsättning 
uppgifter som används för ASEP härrör inte från uppgifterna enligt metod B. Metod B och ASEP 
har inget samband med varandra, därför behöver en övergång till metod B inte göras om i 
ASEP-provningen. Det har dessutom inte genomförts en fullständig konsekvensbedömning för att ta 
hänsyn till ändringen från 4,0 till 5,0 m/s2.

Ändringsförslag 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 2.4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att ASEP-provningen ska vara 
representativ och kunna upprepas (för 
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typgodkännandemyndigheten), ska 
fordonen provas med tillämpning av 
produktionskalibrering av växellådan.

Or. en

Motivering

Att använda produktionskalibrering av växellådan är viktigt av följande skäl: Eftersom växellådan 
måste manövreras utanför sina normala parametrar, krävs det en kalibrering för att ”hålla” 
utvalda växlar under ASEP-provningen. Med beaktande av ovanstående, så finns det ingen särskild 
kalibrering för producerade bilar. Produktionsöverensstämmelse går därför inte att uppnå. Icke-
linjär acceleration: Att hålla en hög växel och använda full kraft från lågt varv/min kan få 
motorvarvtalet att ”fladdra”. Fladdrandet orsakas av att momentomvandlaren glider vid ett lågt 
motorvarvtal.

Ändringsförslag 140
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Bilaga VIII – led 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den uppmätta bullernivån i någon 
punkt överskrider gränsvärdet ska 
ytterligare två mätningar göras i samma 
punkt för att kontrollera mätosäkerheten.
Fordonet överensstämmer fortfarande med 
de ytterligare bestämmelserna om 
ljudemission (ASEP), om medelvärdet av 
de tre giltiga mätningarna i denna specifika 
punkt uppfyller specifikationen.

Om den uppmätta bullernivån i någon 
punkt överskrider gränsvärdet ska 
ytterligare två mätningar göras i samma 
punkt för att kontrollera mätosäkerheten.
Fordonet överensstämmer fortfarande med 
de ytterligare bestämmelserna om 
ljudemission (ASEP), om medelvärdet av 
de tre giltiga mätningarna i denna specifika 
punkt uppfyller specifikationen. Fordonet 
får inte överstiga 90 dB(A) under några 
körförhållanden.

Or. de

Motivering

Denna förordning ska säkerställa att extrema bullernivåer från motorfordon inte uppstår.

Ändringsförslag 141
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Bilaga IX

Kommissionens förslag

Bilaga IX

Mätningar för att kontrollera el

I denna bilaga behandlas akustiska fordonsvarningssystem (AVAS) för el- och elhybridfordon 
för vägtransport (HEV och EV).
A Akustiskt fordonsvarningssystem
1. Definition

Ett akustiskt fordonsvarningssystem (Acoustic Vehicle Alerting System – AVAS) 
är en ljudgenererande anordning avsedd att informera fotgängare och andra 
utsatta trafikanter.

2. Systemets prestanda
Ett AVAS-system som är installerat på ett fordon ska uppfylla nedanstående 
krav.

3. Driftförhållanden
a) Ljudgenereringsmetod

AVAS-systemet ska automatiskt generera ljud inom ett minsta 
fordonshastighetsintervall från start och upp till cirka 20 km/h samt vid backning 
om tillämpligt för fordonskategorin i fråga. Om fordonet är försett med en 
förbränningsmotor som är i drift inom det ovan definierade 
fordonshastighetsområdet, behöver AVAS-systemet eventuellt inte generera ljud.
För fordon som har en ljudvarningsanordning vid backning är det inte 
nödvändigt att AVAS-systemet genererar ljud vid backning.

b) Pausfunktion
AVAS-systemet får ha en omkopplare för tillfällig avstängning av 
ljudgenereringen (”pausfunktion”).
Om fordonet har en sådan pausfunktion, ska det dock även finnas en anordning 
som indikerar för föraren i förarsätet att det akustiska fordonsvarningssystemet 
är försatt i pausläge.
AVAS-systemet bör vara redo att återgå till driftläge igen efter att det har stängts 
av med pausfunktionen.
Om fordonet har en pausfunktion ska omkopplaren vara placerad på ett sådant 
sätt att föraren enkelt hittar den och kan använda den.

c) Dämpning
AVAS-systemets ljudnivå får dämpas tillfälligtvis under fordonets drift.

4. Ljudets typ och volym
a) Det ljud som genereras av AVAS-systemet bör vara ett kontinuerligt ljud som ger 

fotgängare och andra utsatta trafikanter information om ett fordons drift.
Följande och liknande typer av ljud är dock inte tillåtna:

i) Sirener, signalhorn, ringande klockor eller 
utryckningsfordonsljud.

ii) Larmsignaler som från brand-, inbrotts- eller röklarm.
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iii) Intermittent ljud.
Följande och liknande typer av ljud bör undvikas:

iv) Melodislingor, djurläten och insektsljud.
v) Ljud som förvillar identifieringen av ett fordon eller dess funktion 

(acceleration, retardation etc.)
b) Det ljud som genereras av AVAS-systemet bör ha en lättbegriplig koppling till 

fordonets gång, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå eller 
ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet.

c) Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet bör inte överstiga ljudnivån hos 
ett liknande fordon i samma kategori som är försett med en förbränningsmotor
och körs under samma förhållanden.
Miljöhänsyn
Vid utvecklingen av AVAS-system ska hänsyn tas till övergripande 
bullerinverkan i omgivningen.

Parlamentets ändringsförslag

Utgår.

Or. de

Motivering

Innan föreskrifter om minimikrav utfärdas måste först en konsekvensbedömning genomföras och 
mer kunskap inhämtas. Föreskrifterna måste vara bindande, inte frivilliga. Dessutom berör de 
trafiksäkerhet och hör inte hemma i miljölagstiftningen.

Ändringsförslag 142
Karl-Heinz Florenz

Förslag till förordning
Bilaga IX – led 4
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Kommissionens förslag
Bilaga IX

4. Ljudets typ och volym
(a) Det ljud som genereras av AVAS-systemet bör vara ett kontinuerligt ljud som ger 

fotgängare och andra utsatta trafikanter information om ett fordons drift.
Följande och liknande typer av ljud är dock inte tillåtna:

(i) Sirener, signalhorn, ringande klockor eller utryckningsfordonsljud.
(ii) Larmsignaler som från brand-, inbrotts- eller röklarm.
(iii) Intermittent ljud.

Följande och liknande typer av ljud bör undvikas:
(iv) Melodislingor, djurläten och insektsljud.
(v) Ljud som förvillar identifieringen av ett fordon eller dess funktion 

(acceleration, retardation etc.)
(b) Det ljud som genereras av AVAS-systemet bör ha en lättbegriplig koppling till 

fordonets gång, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå eller 
ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet.

(c) Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet bör inte överstiga ljudnivån hos ett 
liknande fordon i samma kategori som är försett med en förbränningsmotor och körs 
under samma förhållanden.
Miljöhänsyn
Vid utvecklingen av AVAS-system ska hänsyn tas till övergripande bullerinverkan i 
omgivningen.
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Ändringsförslag

Or. de

Ändringsförslag 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga X – led 5.2.1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bullerprovningen av 
ljuddämpningssystemet och 
utbytesljuddämpningssystemet måste 
utföras med samma ”standarddäck” enligt 
definitionen i punkt 2.8 i FN/ECE-
föreskrifter nr 117 (EUT L 231, 29.8.2008, 
s. 19). Provningarna får inte utföras med 
”specialdäck” eller ”vinterdäck” enligt 
definitionerna i punkterna 2.9 och 2.10. i 

Bullerprovningen av 
ljuddämpningssystemet och 
utbytesljuddämpningssystemet måste 
utföras med ”standarddäck” enligt 
definitionen i punkt 2.8 i FN/ECE-
föreskrifter nr 117. Provningarna får inte 
utföras med ”drivhjulsdäck”,
”specialdäck” eller ”vinterdäck” 
enligtdefinitionerna i punkterna 2.10, 2.11 

4. Ljudets typ och volym
(a) Det ljud som genereras av AVAS-systemet bör vara ett kontinuerligt ljud som ger 

fotgängare och andra utsatta trafikanter information om ett fordons drift.
Följande och liknande typer av ljud är dock inte tillåtna:

(i) Sirener, signalhorn, ringande klockor eller utryckningsfordonsljud.
(ii) Larmsignaler som från brand-, inbrotts- eller röklarm.
(iii) Intermittent ljud.

Följande och liknande typer av ljud bör undvikas:
(iv) Melodislingor, djurläten och insektsljud.
(v) Ljud som förvillar identifieringen av ett fordon eller dess funktion 

(acceleration, retardation etc.)
(b) Det ljud som genereras av AVAS-systemet måste ha en lättbegriplig koppling till 

fordonets gång och körriktning, exempelvis genom automatisk variation av ljudnivå 
eller ljudegenskaper synkroniserat med fordonets hastighet.

(c) Den ljudnivå som genereras av AVAS-systemet får inte överstiga ljudnivån hos ett 
liknande fordon i samma kategori som är försett med en förbränningsmotor och körs 
under samma förhållanden.
Miljöhänsyn
Vid utvecklingen av AVAS-system ska hänsyn tas till övergripande bullerinverkan i 
omgivningen.
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FN/ECE-föreskrifter nr 117. Sådana däck 
kan öka fordonets bullernivå, eller ha en 
maskerande effekt på jämförelsen av 
bullerdämpningsegenskaperna. Däcken 
får vara begagnade men ska uppfylla 
gällande krav för användning i trafik.

och 2.12 i FN/ECE-föreskrifter nr 117.

Or. en

Motivering

När det gäller Bilaga II – punkt 3 – 3.2.2 i denna förordning bör den föråldrade hänvisningen till 
från FN/ECE 117 utgå. Dessutom bör drivhjulsdäck läggas till i detta stycke för att göra det 
samstämmigt med fotnot 2 i Bilaga II – punkt 3 – led 3.2.2 i denna förordning. Numren på de 
punkter som innehåller definitioner av drivhjulsdäck, specialdäck och vinterdäck bör uppdateras i 
enlighet därmed.


