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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers og 
udskiftningslyddæmpningssystemers støjniveau og om ændring af direktiv 2007/46/EF
og om ophævelse af direktiv 70/157/EØF
(00000/2014 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (00000/2014 – C7-0487/2011),

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling2 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0856),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 72,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A7-0000/2014),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 
297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C 191 af 29.6.2012, s. 76.
2 EUT C.. af ..., s. ...
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Kommissionen vedtog sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
motorkøretøjers støjniveau den 9. december 2011. Formålet med forslaget er at beskytte 
folkesundheden og miljøet gennem foranstaltninger til at sænke køretøjernes støjniveau.

Europa-Parlamentet vedtog den 6. februar 2013 sin førstebehandlingsholdning til forslaget. 
Den 18. september 2013 gav Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(ENVI) ordføreren mandat til at indlede forhandlinger om en tidlig andenbehandlingsaftale 
med Rådet. Efter en række triloger blev der i november 2013 indgået en tidlig 
andenbehandlingsaftale, som blev godkendt af udvalget den 27. november 2013 med 45 
stemmer for, 11 imod og 1 stemmeundladelse. 

Rådet har efterfølgende vedtaget den aftalte tekst som sin førstebehandlingsholdning. 
Ordføreren henstiller på den baggrund, at udvalget godkender Rådets holdning uden ændring.

Hovedelementerne i den aftalte tekst er følgende:

Grænseværdier for køretøjers støjniveau - bilag III

Parlamentet og Rådet blev enige om en række grænseværdier, der skal finde anvendelse på 
køretøjskategorierne M1-M3 (køretøjer til personbefordring) og N1-N3 (køretøjer til 
varetransport) over tre faser, hvor fase 1 skal gælde fra den 1. januar 2017. Dette vil 
eksempelvis med tiden indebære en nedbringelse af grænseværdien for personbiler til 68dB. 

Mærkning og forbrugeroplysning

Parlamentet og Rådet er blevet enige om, at Kommissionen skal foretage en 
konsekvensanalyse af mærkningsbetingelserne for luft- og støjforureningsniveauer og af 
forbrugeroplysningen, og at fabrikanterne skal bestræbe sig på at informere om køretøjers 
støjniveau på salgssteder og i det tekniske reklamemateriale.  

Akustisk køretøjsvarslingssystem (AVAS)

Parlamentet anser det desuden for vigtigt at sikre beskyttelsen af blinde og andre sårbare 
trafikanter ved at installere passende køretøjsvarslingssystemer i elkøretøjer. Parlamentet og 
Rådet er enige om, at sådanne systemer skal være obligatoriske. Det er blevet vedtaget, at 
dette skal gælde inden for tre år fra forordningens anvendelsesdato for nye køretøjstyper og 
inden for fem år for alle hybride elkøretøjer og rene elkøretøjer.

Vejbelægning

Parlamentet lægger også vægt på spørgsmålet om vejbelægninger og disse bidrag til at 
nedbringe køretøjers støjniveau. Parlamentet og Rådet er blevet enige om, at Kommissionen 
bør udforme informative retningslinjer for bedste praksis med hensyn til teknologisk 
vejkvalitetsudvikling og klassifikation af vejbelægningstyper på grundlag af oplysninger 
indhentet fra medlemsstaterne, og der er derfor indføjet en passus herom i den relevante 
betragtning i forslaget.


