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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

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers 
støjniveau
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

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

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C7-0487/2011),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 
20121,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Udvalget om det Indre Marked og 
Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Der gælder allerede EU-krav for 
typegodkendelse i de relevante EU-
retsakter om CO2-emissioner, herunder 
Europa-Parlamentets og Rådets 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 
2007 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer med hensyn til emissioner 
fra lette personbiler og lette 
erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og 
om adgang til reparations- og 
vedligeholdelsesinformationer1, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 443/2009 af 23. april 2009 om 
fastsættelse af præstationsnormer for nye 
personbilers emissioner inden for 
Fællesskabets integrerede tilgang til at 
nedbringe CO2-emissionerne fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer2, 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 595/2009 af 18. juni 
2009 om typegodkendelse af 
motorkøretøjer og motorer med hensyn til 
emissioner fra tunge erhvervskøretøjer 
(Euro VI) og om adgang til reparations-
og vedligeholdelsesinformationer om 
køretøjer og om ændring af forordning 
(EF) nr. 715/200 og direktiv 2007/46/EF 
og om ophævelse af direktiv 
80/1269/EØF, 2005/55/EF og 
2005/78/EF3 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 af 
11. maj 2011 om fastsættelse af 
præstationsnormer for nye lette 
erhvervskøretøjers emissioner inden for 
Unionens integrerede tilgang til 
nedbringelse af CO2 -emissionerne fra 
personbiler og lette erhvervskøretøjer4. De 
tekniske krav til EU-retsakterne om 
grænseværdier for CO2-emissioner og 
forurenende stoffer skal være i 
overensstemmelse med kravene til 
retsakterne om reduktion af 
støjemissioner. EU-kravene til 
typegodkendelse bør derfor opstilles 
således, at de sikrer, at disse to mål nås.
_________________
1 EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1
2 EFT L 140 af 5.6.2009, s. 1.
3 EUT L 188 af 18.7.2009, s. 1.
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4 EUT L 145 af 31.5.2011, s. 1. 

Or. en

Begrundelse

Tekniske foranstaltninger til reduktion af CO2-emissioner omfatter foranstaltninger til 
nedsættelse af køretøjers vægt, mens tekniske foranstaltninger til støjreduktion som 
lydisolering normalt forøger køretøjernes vægt og forøger CO2-emissionerne. Hertil kommer, 
at lydisolering formindsker støjen, samtidig med at risikoen for motorbrand forøges.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Ved at fremlægge oplysninger om 
støjemissioner for forbrugere, 
flådeforvaltere og offentlige myndigheder 
kan købsbeslutningerne påvirkes og 
overgangen til en mindre støjende 
vognpark fremskyndes. For at forsyne 
forbrugerne med den fornødne 
information skal producenten oplyse om 
støjniveauet for køretøjer i 
overensstemmelse med harmoniserede 
testmetoder på salgsstedet og i det 
tekniske reklamemateriale. En mærkat 
svarende til de mærkater, der anvendes til 
at oplyse om CO2-emission, 
brændstofforbrug og dækstøj, skal oplyse 
forbrugerne om køretøjernes støjemission.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er forbrugerne ikke bekendt med køretøjernes støjniveau inden købet. Lovgivning 
om dækmærkater kræver, at der gives information om dækkenes støjniveau på salgsstedet og i 
reklamemateriale. For at fremme støjsvage køretøjer og forbrugernes muligheder for at 
foretage et informeret valg, bør producenterne give information om køretøjernes støjniveau. 
De nationale og lokale myndigheder spiller som storindkøbere af vognparker en central rolle 
og har ansvar for overholdelsen af direktiv 2002/49/EF, der sigter mod at mindske 
miljøstøjen i byområder og langs større transportinfrastrukturer.
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Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at erstatte de tekniske krav 
i denne forordning med en direkte 
henvisning til FN/ECE-regulativ nr. 51 
og 59, når grænseværdierne for den nye 
prøvningsmetode er fastsat i disse 
regulativer, eller at tilpasse disse krav til 
den tekniske og videnskabelige udvikling, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde uddelegeres til 
Kommissionen, når det drejer sig om 
ændring af bestemmelserne i bilagene til
denne forordning vedrørende
prøvningsmetoder og støjniveauer. Det er 
navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

(12) For at gøre det muligt for 
Kommissionen at tilpasse de tekniske krav 
i denne forordning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling, bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
uddelegeres til Kommissionen, når det 
drejer som om ændring af bilagene til 
denne forordning vedrørende EU-
procedurerne for typegodkendelse, for så 
vidt angår køretøjstypers og 
udstødningssystemers støjniveau, metoder 
og instrumenter til at måle støjen fra 
motorkøretøjer, lyddæmpningssystemer, 
trykluftsstøj, kontrol af overensstemmelse 
med reglerne, specifikationer for 
målesteder, målemetoder for supplerende 
lydemissionsbestemmelser og 
foranstaltninger, der sikrer, at hybrid- og 
elkøretøjer kan høres. Det er særlig 
vigtigt, at Kommissionen under 
forberedelserne hertil gennemfører 
passende høringer, herunder af eksperter. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse Kommissionens forslag til den nye 
standardformulering for bestemmelser vedrørende delegerede retsakter og for mere detaljeret 
at specificere bilagene, der skal kunne ændres via delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 21 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21a) "salgssted": et sted, hvor køretøjer 
opbevares og udbydes til salg til 
slutbrugerne.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at forbrugerne har adgang til relevant information, når de overvejer at købe et 
køretøj, bør oplysninger om støj være let tilgængelige (den foreslåede tekst er i 
overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 1222/2009 om mærkning af dæk, 
inklusive støjemissioner).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – nr. 21 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21b) "teknisk reklamemateriale": 
tekniske vejledninger, brochurer, foldere 
og kataloger (i enten trykt eller 
elektronisk form eller i online format) 
samt websteder, der anvendes til at 
markedsføre køretøjer til forbrugere.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at forbrugerne har adgang til den relevante information, når der skal træffes 
beslutning om indkøb af et køretøj, bør information om støj gøres let tilgængelig. (Forslag i 
forlængelse af artikel 3 i forordning (EF) nr. 1222/2009 om mærkning af dæk, herunder 
støjemissioner).
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Støjniveauet målt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag II må ikke 
overskride grænseværdierne i bilag III.

Støjniveauet målt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i bilag II og afrundet til 
nærmeste hele tal må ikke overskride 
grænseværdierne i bilag III.

Or. en

Begrundelse

For at tilpasse dette forslag til EU’s øvrige retsakter om støj, bør de målte lydværdier 
rapporteres på systematisk vis. Alle forordninger angiver det endelige resultat i hele tal. Det 
foreslås, at denne praksis fastholdes i denne forordning.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest tre år efter den dato, der er nævnt i 
bilag III, kolonne 3 (fase 1), til denne 
forordning, gennemfører Kommissionen 
en detaljeret undersøgelse for at konstatere, 
om grænseværdierne for støj viser sig at 
være hensigtsmæssige. På grundlag af 
undersøgelsens konklusioner kan
Kommissionen, hvis det er relevant, 
forelægge forslag om ændring af denne 
forordning.

Snarest muligt efter den dato, der er nævnt 
i bilag III, kolonne 4 (fase 2) gennemfører 
og offentliggør Kommissionen en 
detaljeret undersøgelse for at konstatere, 
om fase 3-grænseværdierne for støj viser 
sig at være hensigtsmæssige. På grundlag 
af undersøgelsens konklusioner skal
Kommissionen, hvis det er relevant, 
forelægge forslag om ændring af denne 
forordning. I tilfælde af sådanne 
ændringer til denne forordning skal fase 
3 gælde fra fire år efter offentliggørelsen 
af den i dette afsnit anførte detaljerede 
undersøgelse.
Snarest muligt efter den dato, der er 
nævnt i bilag III, kolonne 4 (fase 3) 
gennemfører og offentliggør 
Kommissionen en detaljeret undersøgelse 
for at konstatere, om fase 4-
grænseværdierne for støj viser sig at være 
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hensigtsmæssige. På grundlag af 
konklusionerne fra denne undersøgelse 
skal Kommissionen, hvis det er relevant, 
forelægge forslag om ændring af denne 
forordning. I tilfælde af sådanne 
ændringer til denne forordning skal fase 
4 gælde fra fire år efter offentliggørelsen 
af den i dette afsnit anførte detaljerede 
undersøgelse.

Or. en

Begrundelse

Der bør findes en bestemmelse om, hvilken procedure, der skal anvendes ved indførelse af 
yderligere faser for dermed at sikre, at producenterne får tilstrækkelig tid til at omstille sig til 
nye krav.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8
Forbrugeroplysning

Producenter og distributører af køretøjer 
skal sikre, at støjniveauet for hvert 
køretøj, målt i decibel (dB(A)), og fastlagt 
i overensstemmelse med testmetoderne i 
denne forordning, får en fremtrædende 
placering på salgsstedet og i det tekniske 
reklamemateriale.
Kommissionen undersøger senest et år 
efter denne forordnings ikrafttræden 
mulighederne for at indføre krav om 
forbrugerinformation om køretøjers 
støjniveau og forelægger, hvis det er 
relevant, Europa-Parlamentet og Rådet et 
forslag i overensstemmelse med den 
almindelige lovgivningsprocedure. 
Kommissionen kan foreslå at integrere 
sådanne krav i Europa-Parlamentets og 
Rådets gældende direktiv 1999/94/EF af 
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13. december 1999 om adgang til 
forbrugeroplysninger om 
brændstoføkonomi og CO2-emissioner i 
forbindelse med markedsføring af nye 
personbiler1. De metoder, der anvendes til 
angivelse af CO2-emissioner, skal også 
kræves for støjniveauer.
_______________
EFT L 12 af 18.1.2000

Or. en

Begrundelse

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for forbrugerne at få kendskab til et køretøjs 
støjniveau inden købet. For at fremme støjsvage køretøjer og give forbrugerne mulighed for 
ved købet at træffe et informeret valg skal producenter og distributører forpligtes til at 
fremlægge oplysninger om køretøjers støjniveau.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8b
Vejbelægning: klassifikation og kvalitet

I overensstemmelse med tidsfristerne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/49/EF af 25. juni 2002 om vurdering 
og styring af ekstern støj1 undersøger 
Kommissionen muligheden for at indføre 
et vejklassifikationssystem, som redegør 
for den typiske rullestøj på alle veje i Den 
Europæiske Union og forelægger, hvor 
det er relevant, Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag i overensstemmelse med 
den almindelige lovgivningsprocedure. 
Kommissionen overvejer at integrere et 
krav om, at medlemsstaterne skal give 
information om vejbelægningskvaliteten i 
de strategiske støjkort i direktiv 
2002/49/EF.
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_______________
EFT L 189 af 18.7.2002.

Or. en

Begrundelse

Vejbelægningens kvalitet påvirker i høj grad rullestøjen fra køretøjerne. Hidtil har der ikke 
været nogen strategisk metode, der gjorde det muligt at få et overblik over 
vejbelægningskvaliteten i EU. Ovenstående forslag vil gøre det muligt for medlemsstaterne og 
samfundene at identificere områder, hvor det vil være hensigtsmæssigt at forbedre 
vejbelægningen med henblik på at reducere miljøstøjen. 

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis fabrikanterne vælger at montere et 
AVAS-system i køretøjer, skal 
forskrifterne i bilag X være opfyldt.

Hvis fabrikanterne vælger at montere et 
AVAS-system i køretøjer, skal 
forskrifterne i bilag IX være opfyldt.

Or. en

Begrundelse

Teknisk rettelse til Kommissionens forslag. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med henblik 
på at ændre bilag I til XI.

1. Med henblik på at tilpasse de tekniske 
krav i dette direktiv til den tekniske og 
videnskabelige udvikling tillægges 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 11 beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter med henblik på at 
ændre bilag I til II og IV til XI.

Or. en
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Begrundelse

I henhold til TEU-traktatens artikel 290 er det kun ikke-væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt, som kan delegeres til Kommissionen, mens væsentlige elementer 
er forbeholdt selve retsakten. Bestemmelserne i bilag III, dvs. støjgrænseværdier og 
omstillingstid (faser), udgør væsentlige elementer i forslaget og skal derfor forbeholdes 
lovgivningsmyndigheden. Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse Kommissionens
forslag til den nye standardformulering for bestemmelser vedrørende delegerede retsakter.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når grænseværdierne for 
prøvningsmetoden er fastlagt i FN/ECE-
regulativ nr. 51, skal Kommissionen 
overveje at erstatte de tekniske krav, der er 
fastsat i bilag III, med en direkte 
henvisning til de tilsvarende krav i 
FN/ECE-regulativ nr. 51 og 59.

2. Når grænseværdierne for 
prøvningsmetoden er fastlagt i FN/ECE-
regulativ nr. 51, skal Kommissionen 
vurdere muligheden for at erstatte de 
tekniske krav, der er fastsat i bilag III, med 
en direkte henvisning til de tilsvarende 
krav i FN/ECE-regulativ nr. 51 og 59 og 
eventuelt forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet et forslag til ændring af bilag III og,
hvis det er relevant, forelægge Europa-
Parlamentet og Rådet et forslag om at 
ændre bilag III i overensstemmelse med 
den almindelige lovgivningsprocedure.

Or. en

Begrundelse

I henhold til TEU-traktatens artikel 290 er det kun ikke-væsentlige bestemmelser i den 
lovgivningsmæssige retsakt, som kan delegeres til Kommissionen, mens væsentlige elementer 
er forbeholdt selve retsakten. Bestemmelserne i bilag III, dvs. støjgrænseværdier og 
omstillingstid (faser), udgør væsentlige elementer i forslaget og skal derfor forbeholdes 
lovgivningsmyndigheden.



PR\902242DA.doc 15/25 PE487.819v02-00

DA

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter på de i denne 
artikel anførte betingelser.

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse Kommissionens forslag til den nye 
standardformulering for bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 10, 
stk. 1, tillægges Kommissionen for en 
ubestemt periode fra datoen for denne 
forordnings vedtagelse.

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 10, stk. 1, tillægges 
Kommissionen for en ubegrænset periode 
fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse Kommissionens forslag til den nye 
standardformulering for bestemmelser om delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 10, 
stk. 1, kan når som helst tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerende retsakter, der allerede er i 
kraft.

(Vedrører ikke den danske tekst).

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk.1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med en måned på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 10, stk.1, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse Kommissionens forslag til den nye 
standardformulering for bestemmelser om delegerede retsakter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Indsigelser mod delegerede retsakter

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
for en frist på to måneder fra 
underretningen herom. Fristen forlænges 
med en måned på foranledning af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse mod den 
delegerede retsakt ved fristens udløb, eller 
hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden 
fristens udløb begge har meddelt Europa-
Kommissionen, at de har besluttet ikke at 
gøre indsigelse, træder den delegerede 
retsakt i kraft på den dato, der er fastsat i 
dens bestemmelser.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod den delegerede retsakt, 
træder retsakten ikke i kraft. Den
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

De nye bestemmelser i artikel 11, stk. 5, gør artikel 12 overflødig. Dette ændringsforslag skal 
derfor tilpasse Kommissionens forslag til den nye standardformulering for bestemmelser om 
delegerede retsakter.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 13 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hasteprocedure udgår
1. En delegeret retsakt, der er vedtaget i 
henhold til artikel 10, stk. 1, træder i kraft 
straks og finder anvendelse så længe, der 
ikke er gjort indsigelse mod den i henhold 
til stk. 2. I meddelelsen til Europa-
Parlamentet og Rådet af en delegeret 
retsakt anføres begrundelsen for 
anvendelse af hasteproceduren.
2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
efter proceduren i artikel 11, stk. 5, gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt. I så 
fald skal Kommissionen ophæve retsakten 
straks efter Europa-Parlamentets eller 
Rådets meddelelse af afgørelsen om at 
gøre indsigelse.

Or. en

Begrundelse

Anvendelse af hasteproceduren motiveres ikke, hverken i artikel 10 eller i leddene, og artikel 
13 bør derfor udgå.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 3.2.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.2. Rullestøjsemission er fastsat i 
forordning (EF) nr. 661/2009 om 
motorkøretøjers generelle sikkerhed. De 
dæk, der anvendes til prøvningen, skal 
være repræsentative for køretøjet, og 

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

udvælges af køretøjsfabrikanten og 
registreres i tillæg 3 til bilag I til denne 
forordning. Deres størrelse skal svare til en 
af de dækstørrelser, der kan være 
originaludstyr for køretøjet. Dækket er 
eller vil blive kommercielt tilgængeligt på 
markedet på samme tid som køretøjet. 2/ 
Dækkene skal være oppumpet til det tryk, 
som køretøjsfabrikanten har anbefalet for 
køretøjets prøvningsmasse. Dækkene skal 
som minimum have en slidbanedybde på 
80 % af den fulde slidbanedybde.

Or. en

Begrundelse

Sigtet med den nye testmetode er at simulere reel bytrafik. Slidbanedybden bør være, som den 
normalt er i trafikken. FN/ECE anbefaler et minimum på 80 % af den fulde slidbanedybde.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 4. 1.2.1.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1.2.1.4.1. Køretøjer med manuelt gear, 
automatgear, adaptive transmissioner eller 
CVT, der prøves med låst gear

4.1.2.1.4.1. Køretøjer med manuelt gear, 
automatgear, adaptive transmissioner eller 
CVT, der prøves med låst gear

Følgende betingelser for valg af 
udvekslingsforhold er mulige:

Følgende betingelser for valg af 
udvekslingsforhold er mulige:

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

a) Hvis et specifikt udvekslingsforhold 
medfører en acceleration i et 
toleranceområde på ± 5 % af 
referenceaccelerationen awot ref, idet 2,0 
m/s2, ikke overskrides, prøves der med 
denne udveksling.

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

b) Hvis ingen af udvekslingsforholdene 
giver den krævede acceleration, vælges et 
udvekslingsforhold (i) ved højere 
acceleration og et udvekslingsforhold i +1 
ved en acceleration, der er lavere end 
referenceaccelerationen. Hvis 
accelerationsværdien i 
udvekslingsforholdet i ikke overskrider 2,0 
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m/s2, anvendes begge udvekslingsforhold 
ved prøven. Vægtningsfaktoren i forhold til 
referenceaccelerationen awot ref beregnes 
ved formlen:

m/s2, anvendes begge udvekslingsforhold 
ved prøven. Vægtningsfaktoren i forhold til 
referenceaccelerationen awot ref beregnes 
ved formlen:

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilgængelige statistikker om kørevaner med henblik på udvikling af en ny, 
verdensomspændende testprocedure for lette køretøjer (WLTP) viser, at en acceleration, der 
overskrider 2 m/s², ikke er begrundet. Desuden var den obligatoriske overvågningsprocedure 
for denne nye Forordning mellem 2007 og 2010 baseret på en testdefinition på 2 m/s².

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag

Bilag III
Grænseværdier

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

Køretøjsk
lasse

Beskrivelse af 
køretøjsklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

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

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg og 
ibrugtagning af nye 
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køretøjer
Fase 1 gælder fra

[2 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra
[5 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra
[7 år efter 

offentliggørelsen]

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment Terræng

ående *

M
Køretøjer til 
personbefordrin
g

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

M1

antal sæder ≤ 9;
effekt/massefor
hold > 150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

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

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse ≤ 2 tons 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77
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N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 
tons;
motorens 
mærkeeffekt ≥ 
150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Ændringsforslag

Bilag III
Grænseværdier

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

Generelle grænseværdier 1) for nye køretøjstyper, udtrykt i decibel (A)
Køretøjsklas
se

Beskrivelse af køretøjsklassen Fase 1 gældende 
fra 2 år efter 
ikrafttrædelsen

Fase 2 gældende 
fra 6 år efter 
ikrafttrædelsen*

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

Fase 4 **** 
gældende fra 14 
år efter 
ikrafttrædelsen**
*

effekt/masseforhold ≤ 120 kW/t 71 70 69 67
M1 2)

120< effekt/masseforhold < 150 
kW/t

72 71 70 68

effekt/masseforhold > 150 kW/t 74 73 72 70
Totalvægt<2.5 t; mærkeeffekt <
75 kW/t

71 70 69 68

M2
Totalvægt <2.5 t; mærkeeffekt
>75 kW/t

72 71 70 68

2.5 t < Totalvægt < 3.5 t 74 73 71 69
N1 Totalvægt <2.5 t 72 71 70 68

2.5 t < Totalvægt < 3.5 t 74 73 71 69

Generelle grænseværdier 1) for nye køretøjstyper, udtrykt i decibel (A)
Køretøjsklas
se

Beskrivelse af køretøjklassen Fase 1 gældende 
fra 3 år efter 
ikrafttrædelsen

Fase 2 gældende 
fra 8 år efter 
ikrafttrædelsen

Fase 3 **** 
gældende fra 12 
år efter 
ikrafttrædelsen**

Fase 4 **** 
gældende fra 16 år 
efter 
ikrafttrædelsen***

M2
Totalvægt >3.5 t;mærkeeffekt <
150 kW

76 74 72 70

Totalvægt >3.5 t;mærkeeffekt <
150 kW

77 75 73 72

M3 Mærkeeffekt < 100 kW 74 73 72 70
100 < mærkeeffekt < 150 kW 76 75 73 71
150 < mærkeeffekt < 250 kW 79 78 76 74
Mærkeeffekt >250 kW 80 79 78 77
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Mærkeeffekt < 75 kW 76 75 73 71
N2 75 < mærkeeffekt < 150 kW 77 76 74 72

Mærkeeffekt >150 kW 78 77 76 74
Mærkeeffekt < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < mærkeeffekt < 150 kW 79 78 76 74
150 < mærkeeffekt < 250 kW 81 80 78 77
Mærkeeffekt >250 kW 82 81 80 79

* For køretøjer i klasse M1/N1 og M2 < 3.5 t er overgangsperioden for salg og ibrugtagning 
af nye køretøjer 2 år.

** For alle køretøjsklasser er overgangsperioden for salg og ibrugtagning af nye køretøjer 3 
år.

*** For alle køretøjsklasser er overgangsperioden for salg og ibrugtagning af nye køretøjer 4 
år.

**** Straks efter gennemførelsen af den foregående fase foretager Kommissionen en 
undersøgelse med henblik på at evaluere gennemførligheden af denne fase. Er denne 
evaluering positiv, gennemføres denne fase 4 år efter offentliggørelsen af den respektive 
undersøgelse.

1) Grænseværdierne øges med +2dB for køretøjer i klasse M3 og N3 og +1 dB for alle andre 
køretøjer, hvis køretøjerne overholder de relevante definitioner for terrængående køretøjer, 
jf. punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 2007/46/EF. 

2) Grænseværdierne øges med +1 dB for køretøjer i klasse M1, hvis køretøjerne er udstyret 
med dæk af klasse C1D eller C1E, jf. definitionen i del C i bilag II til forordning (EF) nr. 
661/2009. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Bilag VI – nr. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Stikprøveudtagning og evaluering af 
resultaterne 

3. Stikprøveudtagning og evaluering af 
resultaterne 

Der udvælges ét køretøj, som underkastes 
de prøvninger, der er angivet i punkt 2. 
Hvis prøvningsresultaterne opfylder 

Der udvælges ét køretøj, som underkastes 
de prøvninger, der er angivet i punkt 2. 
Hvis prøvningsresultaterne opfylder 
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overensstemmelseskravene i bilag X til 
direktiv 2007/46/EF, anses køretøjet for at 
være produktionsoverensstemmende.

overensstemmelseskravene i bilag X til 
direktiv 2007/46/EF, anses køretøjet for at 
være produktionsoverensstemmende. De 
krav om produktionsoverensstemmelse, 
der skal anvendes, er grænseværdierne i 
bilag III tillagt en margen på +1 dB(A).

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med andre forordninger, som f.eks. forordning 661/2009, og med 
specifikationerne i den gældende lovgivning tillægges en margen på yderligere +1 dB(A) ved 
kontrol af produktionsoverensstemmelse.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om motorkøretøjers støjniveau skal primært beskytte 
folkesundheden og miljøet gennem foranstaltninger til at sænke køretøjernes støjniveau. 

I forslaget præsenteres en ny testmetode for måling af motorkøretøjers støjniveau samt nye 
støjgrænseværdier for de forskellige klasser af lette, mellemtunge og tunge køretøjer.

Ordføreren støtter den overordnede linje i Kommissionens forslag, der vil være et vigtigt 
skridt fremad mod at imødegå konsekvenserne for folkesundheden og miljøet af 
støjemissionerne fra motorkøretøjer. Ordføreren finder dog, at Kommissionens forslag med 
fordel kan tilføjes nogle suppleringer og tekniske justeringer, navnlig med henblik på at skabe 
incitamenter til produktion og køb af køretøjer med lavere støjniveauer. Ordføreren er 
opmærksom på at støjen fra motorkøretøjer har adskillige kilder, herunder motor, dæk, 
vejbelægning og aerodynamik.

Kommissionens forslag lægger i øjeblikket for lidt vægt på information til forbrugerne om 
motorkøretøjernes støjniveau. Ordføreren ønsker et mærkningssystem for køretøjers 
støjemissioner for dermed at fremme støjsvage køretøjer og gøre det muligt for forbrugerne at 
foretage et informeret valg ved købet. 

Vejbelægningens kvalitet har også afgørende betydning for rullestøjen fra køretøjerne. 
Ordføreren mener, at Kommissionens forslag kan forbedres gennem indførelse af et nyt 
vejklassifikationssystem, der gør det muligt for medlemsstaterne og de nationale og lokale 
myndigheder mere effektivt at overvåge og evaluere deres vejbelægninger for dermed at 
reducere det generelle støjniveau. 

Ordføreren stiller også en række ændringsforslag til de tekniske krav, nemlig til metoderne for 
måling af køretøjernes støvniveau og til bestemmelserne om grænseværdier, for hermed at 
ajourføre forslaget med den tekniske udvikling inden for testprocedurer og for at forbedre den 
generelle gennemførlighed af kravene. Dette omfatter ændringer af bestemmelserne om dæks 
slidbanedybde og om acceleration, for så vidt angår bestemmelserne om valg af 
udvekslingsforhold. Ordføreren forslår desuden nogle ændringer af køretøjsklasserne, for så 
vidt angår anvendelsen af støjgrænseværdier, samt indførelse af en fase 4, som vil blive 
anvendt, hvis dette konstateres hensigtsmæssigt efter Kommissionens evaluering af fase 3. 

Endelig mener ordføreren, at fastsættelse af grænseværdier (og datoer for anvendelse af dem) 
for køretøjsklasserne, jf. bilag III til Kommissionens forslag, er et væsentligt element i 
forordningen, som lovgivningsmyndighedens to parter bør fastlægge. Ordføreren kan derfor 
ikke støtte forslaget om at give Kommissionen beføjelser til at ændre disse dele af 
forordningen via delegerede retsakter og foreslår derfor, at fremtidige ændringer vedtages af 
lovgivningsmyndigheden i den almindelige lovgivningsprocedure. 


