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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om motorfordons ljudnivå
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0856),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0487/2011),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
25 april 2012,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för den inre marknaden 
och konsumentskydd (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) EU har redan typgodkännandekrav i 
relevant EU-lagstiftning om 
koldioxidutsläpp, däribland 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 715/2007 av den 
20 juni 2007 om typgodkännande av 
motorfordon med avseende på utsläpp 
från lätta personbilar och lätta 
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nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om 
tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon1, 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 443/2009 av den 
23 april 2009 om utsläppsnormer för nya 
personbilar som del av gemenskapens 
samordnade strategi för att minska 
koldioxidutsläppen från lätta fordon2 , 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 595/2009 av den 
18 juni 2009 om typgodkännande av 
motorfordon och motorer vad gäller 
utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och 
om tillgång till information om reparation 
och underhåll av fordon samt om ändring 
av förordning (EG) nr 715/2007 och 
direktiv 2007/46/EG och om upphävande 
av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG 
och 2005/78/EG3, samt 
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 510/2011 av 
den 11 maj 2011 om fastställande av 
utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon
som ett led i unionens samordnade 
strategi för att minska koldioxidutsläppen 
från lätta fordon4. De tekniska kraven i 
EU:s lagstiftning om gränsvärden för 
utsläpp av koldioxid och föroreningar bör 
stämma överens med kraven i 
lagstiftningen om minskning av 
bulleremission. 
EU:s typgodkännandekrav bör därför 
fastställas på ett sätt som ser till att båda 
dessa mål uppnås.
_________________
1 EUT L 171, 29.6.2007, s. 1.
2 EUT L 140, 5.6.2009, s. 1.
3 EUT L 188, 18.7.2009, s. 1.
4 EUT L 145, 31.5.2011, s. 1 .

Or. en

Motivering

De tekniska åtgärderna för att minska koldioxidutsläpp innefattar också åtgärder för att 
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minska fordonsvikten medan tekniska åtgärder för bullerminskning, såsom ljudisolering, 
brukar öka fordonsvikten och därmed också koldioxidutsläppen. Till detta kommer att 
ljudisolering minskar buller, men samtidigt ökar risken för motorbränder.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Information om ljudemissioner till 
konsumenter, vagnparksansvariga och 
myndigheter kan påverka köpbesluten och 
påskynda övergången till en mer 
tystgående fordonspark. För att 
konsumenterna ska få den information de 
behöver bör tillverkaren på 
försäljningsstället och i tekniskt 
reklammaterial informera om fordons 
bullernivåer i enlighet med 
harmoniserade provningsmetoder. En 
märkning, jämförbar med den märkning 
som används för att informera om 
koldioxidutsläpp, bränsleförbrukning och 
däckbuller, bör informera konsumenten 
om fordons ljudemissioner.

Or. en

Motivering

I dag känner konsumenterna inte till fordons bullernivåer före köpet. Enligt lagstiftningen för 
däckmärkning måste information om däckbuller ges på försäljningsstället och i 
reklammaterial. För att gynna tystgående fordon och låta konsumenterna göra välgrundade 
val bör tillverkarna ge information om fordons bullernivåer. Nationella och lokala 
myndigheter som är stora köpare av fordonsparker spelar en viktig roll, och har ett ansvar att 
följa direktiv 2002/49/EG, som har till syfte att minska omgivningsbuller i stadsområden och 
längs med större transportinfrastrukturer.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) För att kommissionen ska kunna 
ersätta de tekniska kraven i denna 
förordning med direkta hänvisningar till 
FN/ECE-föreskrifter nr 51 och nr 59, när 
gränsvärdena för tillämpning med den 
nya provningsmetoden väl fastställts i de 
föreskrifterna, eller anpassa kraven till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen, bör kommissionen i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras 
befogenhet att anta akter som gäller 
ändring av bestämmelserna i bilagorna till 
denna förordning avseende 
provningsmetoder och ljudnivåer. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför ändamålsenliga samråd under 
sitt förberedande arbete. Kommissionen 
bör när den förbereder och utarbetar 
delegerade akter se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt och vid 
lämplig tidpunkt till Europaparlamentet 
och rådet.

(12) För att kommissionen ska kunna 
anpassa de tekniska kraven i denna 
förordning till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen, bör 
kommissionen i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt delegeras befogenhet att anta 
akter om ändring av bilagorna till denna 
förordning avseende 
EU:s typgodkännandeförfaranden för 
fordonstypers ljudnivåer och avgassystem, 
metoder och instrument för mätning av 
buller från motorfordon, 
ljuddämpningssystem, tryckluftsbuller, 
kontroll av produktionsöverensstämmelse, 
specifikationer för provningsområdet, 
mätmetoder för de ytterligare 
bestämmelserna om ljudemission samt 
mätningar för att kontrollera el- och 
elhybridfordons hörbarhet. Det är av 
särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
Kommissionen bör när den förbereder och 
utarbetar delegerade akter se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
och vid lämplig tidpunkt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag behövs för att anpassa kommissionens förslag till de nya 
standardformuleringarna för bestämmelser som avser delegerade akter samt för att mer 
utförligt ange de bilagor som bör kunna ändras genom delegerade akter. 
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21a. försäljningsställe: en plats där 
fordon förvaras och bjuds ut till 
försäljning till konsumenter.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna säkert ska få relevant information när de överväger att köpa ett fordon 
bör information om buller göras tillgänglig på bred bas (den föreslagna texten stämmer 
överens med den i artikel 3 i förordning (EG) nr 1222/2009 om märkning av däck, inklusive 
bulleremissioner)

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 3 – led 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21b. tekniskt reklammaterial: tekniska 
manualer, broschyrer, foldrar och 
kataloger (vare sig dessa är i tryckt eller 
elektronisk form eller tillgängliga på 
internet) samt webbplatser, vilka har till 
syfte att marknadsföra fordon till 
konsumenter.

Or. en

Motivering

För att konsumenterna säkert ska få relevant information när de överväger att köpa ett fordon 
bör information om buller göras tillgänglig på bred bas. (Förslaget är avpassat efter artikel 3 
i förordning (EG) nr 1222/2009 om märkning av däck, inklusive bulleremissioner).
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga III.

Den ljudnivå som uppmätts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II och avrundats 
till närmaste heltal får inte överstiga de 
gränsvärden som anges i bilaga III.

Or. en

Motivering

För att anpassa förslaget till EU:s övriga bullerlagstiftning bör de uppmätta ljudvärdena 
rapporteras på ett systematiskt sätt. I alla förordningar rapporteras det slutliga resultatet i 
heltalsvärden. Denna praxis bör bibehållas i den här förordningen.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom tre år från det datum som avses i 
tredje kolumnen, Fas 1, i bilaga III till 
denna förordning, ska kommissionen 
utföra en detaljerad undersökning för att 
försäkra sig om att gränsvärdena visat sig 
vara lämpliga. Utifrån slutsatserna från 
undersökningen får kommissionen, om det 
anses lämpligt, lägga fram förslag om 
ändring av denna förordning.

Kommissionen ska så snart som möjligt 
efter det datum som avses i fjärde 
kolumnen, Fas 2, utföra och offentliggöra 
en detaljerad undersökning för att försäkra 
sig om att gränsvärdena för Fas 3 visat sig 
vara lämpliga. Utifrån slutsatserna från 
undersökningen ska kommissionen, om det 
anses lämpligt, lägga fram förslag om 
ändring av denna förordning. I händelse av 
en sådan ändring till denna förordning 
ska Fas 3 gälla från och med fyra år efter 
offentliggörandet av den detaljerade 
undersökning som avses i detta stycke.
Kommissionen ska så snart som möjligt 
efter det datum som avses i fjärde 
kolumnen, Fas 3, i bilaga III, utföra och 
offentliggöra en detaljerad undersökning 
för att försäkra sig om att gränsvärdena 
visat sig vara lämpliga. Utifrån 
slutsatserna från den undersökningen ska 
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kommissionen, om det anses lämpligt, 
lägga fram förslag om ändring av denna 
förordning. I händelse av en sådan 
ändring till denna förordning ska Fas 4 
gälla från och med fyra år efter 
offentliggörandet av den detaljerade 
undersökning som avses i detta stycke.

Or. en

Motivering

Det bör finnas en bestämmelse om vilket förfarande som ska tillämpas vid införandet av 
ytterligare faser så att tillverkarna har tillräckligt med omställningstid för att anpassa sig till 
eventuella nya krav.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Konsumentinformation

Fordonstillverkare och distributörer ska 
se till att ljudnivån för varje fordon, 
uttryckt i decibel (dB(A)) och fastställd i 
enlighet med de provningsmetoder för 
typgodkännande som föreskrivs i denna 
förordning anslås på en framträdande 
plats på försäljningsstället och i det 
tekniska reklammaterialet.
Kommissionen ska senast ett år efter det 
att denna förordning har trätt ikraft 
undersöka möjligheten att införa krav på 
konsumentinformation om fordons 
ljudnivåer och om så är lämpligt lägga 
fram ett förslag för Europaparlamentet 
och rådet i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen får föreslå att sådana krav 
tas med i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/94/EG av den 
13 december 1999 om tillgång till 
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konsumentinformation om 
bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid 
marknadsföring av nya personbilar1. De 
metoder som finns för att visa 
koldioxidutsläpp bör också krävas för 
ljudnivåer.
_______________
1 EGT L 12, 18.1.2000.

Or. en

Motivering

I dag kan konsumenterna inte få reda på ett fordons bullernivå före köpet. För att gynna 
tystgående fordon och låta konsumenterna göra välgrundade val vid fordonsköp ska 
tillverkare och distributörer vara skyldiga att ange ett fordons bullernivå.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8b
Klassificering av och kvalitet på 

vägbeläggning
Kommissionen ska i enlighet med de 
tidsramar för översyn som fastställs i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2002/49/EG av den 25 juni 2002 om 
bedömning och hantering av 
omgivningsbuller1, undersöka 
möjligheten att införa ett 
vägklassificeringssystem som beskriver de 
typiska rullningsljuden på alla väger i 
Europeiska unionen, och om så är 
lämpligt lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. 
Kommissionen ska överväga att ta med ett 
krav på medlemsstaterna att ge 
information om vägbeläggningskvaliteten 
i de strategiska bullerkartor som 
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föreskrivs i direktiv 2002/49/EG.
_______________
1 EGT L 189, 18.7.2002.

Or. en

Motivering

Vägbeläggningskvaliteten inverkar starkt på fordonens rullningsljudemissioner. Hittills har 
det inte funnits något strategisk metod för att få en översikt över vägbeläggningskvaliteten i 
EU. Enligt detta förslag skulle medlemsstaterna och samhällena kunna kartlägga områden 
där det vore lämpligt att förbättra vägbeläggningen för att åstadkomma minskat 
omgivningsbuller. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om tillverkaren väljer att installera ett 
akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS) 
på fordonet, ska kraven i bilaga X vara 
uppfyllda.

Om tillverkaren väljer att installera ett 
akustiskt fordonsvarningssystem (AVAS) 
på fordonet, ska kraven i bilaga IX vara 
uppfyllda.

Or. en

Motivering

Teknisk ändring av kommissionens förslag. 

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter som ändrar 
bilagorna I–XI.

1. Kommissionen ska i syfte att anpassa de 
tekniska kraven i denna förordning till 
den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen ha befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 11 
för att ändra bilagorna I–II och IV–XII.
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Or. en

Motivering

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget får endast icke-väsentliga delar av en rättsakt delegeras 
till kommissionen, medan de väsentliga delarna ska vara förbehållna själva rättsakten. 
Föreskrifterna i bilaga III, alltså gränsvärdena för buller samt omställningstiderna (faserna), 
utgör väsentliga delar av förslaget och bör därför vara förbehållna medlagstiftarna. Denna 
ändring krävs också för att anpassa kommissionens förslag till den nya 
standardformuleringen för bestämmelser avseende delegerade akter.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När gränsvärden i relation till 
provningsmetoden har fastställts i 
FN/ECE-föreskrifter nr 51 ska 
kommissionen överväga att ersätta de 
tekniska kraven i bilaga III med en direkt 
hänvisning till motsvarande krav i 
FN/ECE-föreskrifter nr 51 och nr 59.

2. När gränsvärden i relation till 
provningsmetoden har fastställts i 
FN/ECE-föreskrifter nr 51 ska 
kommissionen utvärdera om det går att 
ersätta de tekniska kraven i bilaga III med 
en direkt hänvisning till motsvarande krav i 
FN/ECE-föreskrifter nr 51 och nr 59 och, 
om så är lämpligt, lägga fram ett förslag 
för Europaparlamentet och rådet om 
ändring av bilaga III i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 290 i EUF-fördraget får endast icke-väsentliga delar av en rättsakt delegeras 
till kommissionen, medan de väsentliga delarna ska vara förbehållna själva rättsakten. 
Föreskrifterna i bilaga III, alltså gränsvärdena för buller samt faserna, utgör väsentliga delar 
av förslaget och bör därför vara förbehållna medlagstiftarna.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionens ges befogenhet att anta 1. Befogenheten att anta delegerade akter 
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delegerade akter på de villkor som anges i 
denna artikel.

ges till kommissionen med förbehåll för
de villkor som anges i denna artikel.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs för att anpassa kommissionens förslag till den nya 
standardformuleringen för bestämmelser avseende delegerade akter.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 10.1 ska tilldelas 
kommissionen på obestämd tid från den 
dag denna förordning antas.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 10.1 ska ges till
kommissionen tills vidare från och med
den dag då denna förordning träder i kraft.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs för att anpassa kommissionens förslag till den nya 
standardformuleringen för bestämmelser avseende delegerade akter.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Europaparlamentet och rådet kan när 
som helst återkalla den delegering av 
befogenheter som avses i artikel 10.1. Ett 
beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett senare i 
beslutet angivet datum. Beslutet ska inte 
påverka sådana delegerade akter som redan 

(Berör inte den svenska versionen.)
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trätt i kraft.

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artikel 10.1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort några invändningar inom två månader 
efter det att akten anmäldes till dem, eller 
om Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
en månad på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

5. En delegerad akt som antagits i enlighet 
med artikel 10.1 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort några invändningar inom två månader 
efter det att akten anmäldes till dem, eller 
om Europaparlamentet och rådet, innan 
den perioden löpt ut, har informerat 
kommissionen om att de inte har några 
invändningar. Perioden ska förlängas med 
två månader på initiativ av 
Europaparlamentet eller rådet.

Or. en

Motivering

Denna ändring behövs för att anpassa kommissionens förslag till den nya 
standardformuleringen för bestämmelser avseende delegerade akter.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12 utgår
Invändningar mot delegerade akter

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
två månader från den dag akten 
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överlämnats till dem. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet vid fristens utgång invänt mot den 
delegerade akten eller om både 
Europaparlamentet och rådet underrättat 
kommissionen om att de inte har för 
avsikt att göra några invändningar ska 
den delegerade akten träda i kraft på 
därför utsatt dag.
3. Om Europaparlamentet eller rådet 
invänder mot en delegerad akt ska den 
inte träda i kraft. Den institution som 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.

Or. en

Motivering

De nya bestämmelserna i artikel 11.5 gör artikel 12 överflödig. Denna ändring skulle därför 
anpassa kommissionens förslag till den nya standardformuleringen för bestämmelser 
avseende delegerade akter.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13 utgår
Skyndsamt förfarande

1. Vid ett skyndsamt förfarande ska en 
delegerad akt som antas enligt artikel 10.1 
träda i kraft utan dröjsmål och vara 
tillämplig så länge ingen invändning görs 
i enlighet med punkt 2. Akten ska 
överlämnas till Europaparlamentet och 
rådet tillsammans med en motivering av 
varför det skyndsamma förfarandet 
tillämpas.
2. Europaparlamentet eller rådet får 
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invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 
11.5. I detta fall ska kommissionen utan 
dröjsmål upphäva rättsakten så snart 
Europaparlamentet eller rådet meddelat 
sitt beslut att invända mot rättsakten.

Or. en

Motivering

Tillämpningen av skyndsamt förfarande motiveras inte, varken i artikel 10 eller i skälen, 
varför artikel 13 bör därför utgå. 

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 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 ett 
mönsterdjup på minst 80 procent av det 
fulla mönsterdjupet.

Or. en

Motivering

Syftet med den nya provningsmetoden är att försöka efterlikna förhållandena i verklig 
stadstrafik. Däckens mönsterdjup bör vara det som vanligtvis förekommer i trafiken. Enligt 
FN/ECE:s rekommendation ska mönsterdjupet vara minst 80 procent av det fulla 
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mönsterdjupet.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 4.1.2.1.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1.2.1.4.1. Fordon med manuell växellåda, 
automatisk växellåda, adaptiv växellåda 
eller växellåda med kontinuerligt varierbar 
utväxling som provas med låsta växlar

4.1.2.1.4.1. Fordon med manuell växellåda, 
automatisk växellåda, adaptiv växellåda 
eller växellåda med kontinuerligt varierbar 
utväxling som provas med låsta växlar

I fråga om val av utväxling är följande 
förhållanden möjliga:

I fråga om val av utväxling är följande 
förhållanden möjliga:

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 2,0 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.
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Or. en

Motivering

Tillgänglig statistik om körvanor för att ta fram ett nytt världsomfattande 
provningsförfarande för lätta nyttofordon (WLTP) visar att en acceleration som överskrider 
2 m/s2 inte är motiverad. Dessutom byggde det obligatoriska övervakningsförfarandet för 
denna nya förordning mellan 2007 och 2010 på en provningsdefinition på 2 m/s².

Ändringsförslag 21

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 
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 Terräng
fordon* Allmänt Terräng

fordon* Allmänt Terräng-
fordon*

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 

76 78 74 76 74 76
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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.

Ändringsförslag

Bilaga III
Gränsvärden

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

Allmänna gränsvärden 1) för nya fordonstyper, uttryckt i decibel (A)
Fordonskate Beskrivning av fordonskategorin Fas 1; gällande Fas 2; gällande Fas 3**** ; Fas 4**** ; 
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gori från 2 år efter 
ikraftträdandet

från 6 år efter 
ikraftträdandet*

gällande från 
10 år efter 
ikraftträdandet**

gällande från 
14 år efter 
ikraftträdandet**
*

Förhållande effekt/vikt < 120 kW/t 71 70 69 67
M1 2)

120< Förhållande effekt/vikt < 150 
kW/t

72 71 70 68

Förhållande effekt/vikt > 150 kW/t 74 73 72 70
Fordonets bruttovikt <2.5 till; 
nominell effekt < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Fordonets bruttovikt <2.5 till; 
Nominell effekt >75 kW/t

72 71 70 68

2.5 till < Fordonets bruttovikt 
< 3.5 till

74 73 71 69

N1 Fordonets bruttovikt <2.5 till 72 71 70 68
2.5 till < Fordonets bruttovikt 
< 3.5 till

74 73 71 69

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

Beskrivning av fordonskategorin Fas 1; gällande 
från 3 år efter 
ikraftträdandet

Fas 2; gällande 
från 8 år efter 
ikraftträdandet

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

Fas 4**** ; 
gällande från 
16 år efter 
ikraftträdandet***

M2
Fordonets bruttovikt >3,5 till; 
Nominell effekt < 150 kW

76 74 72 70

Fordonets bruttovikt >3,5 till; 
Nominell effekt > 150 kW

77 75 73 72

M3 nominell effekt < 100 kW 74 73 72 70
100 < Nominell effekt < 150 kW 76 75 73 71
150 < Nominell effekt < 250 kW 79 78 76 74
Nominell effekt > 250 kW 80 79 78 77
Nominell effekt < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Nominell effekt < 150 kW 77 76 74 72
Nominell effekt > 150 kW 78 77 76 74
Nominell effekt < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Nominell effekt < 150 kW 79 78 76 74
150 < Nominell effekt < 250 kW 81 80 78 77
Nominell effekt > 250 kW 82 81 80 79

* För fordon av 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.

*** För alla fordonskategorier ska övergångsperioden för försäljning och ibruktagande av nya 
fordon vara 4 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. 
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Or. en

Motivering

För att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att upprätthålla branschens 
utvecklingscykler och rättsäkerheten och för att uppnå nödvändiga hälsovinster, har fyra 
faser inrättats. Särskilt faserna 3 och 4 fastställer ambitiösa mål. 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 22

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – rubriken och stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Provtagning och bedömning av 
resultaten 

3. Provtagning och bedömning av 
resultaten 

Ett fordon ska väljas ut och genomgå de 
provningar som avses i punkt 2. Om 
provningsresultaten uppfyller kraven för 
produktionsöverensstämmelse i bilaga X 
till direktiv 2007/46/EG, ska fordonet 
anses uppfylla bestämmelserna om 
produktionsöverensstämmelse.

Ett fordon ska väljas ut och genomgå de 
provningar som avses i punkt 2. Om 
provningsresultaten uppfyller kraven för 
produktionsöverensstämmelse i bilaga X 
till direktiv 2007/46/EG, ska fordonet 
anses uppfylla bestämmelserna om 
produktionsöverensstämmelse. De 
tillämpliga kraven för 
produktionsöverensstämmelse är de 
gränsvärden som fastställs i bilaga III 
med en ytterligare marginal på 1 dB(A).

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med andra förordningar såsom förordning (EG) nr 661/2009 och i 
enlighet med den nuvarande lagstiftningen tillåts en ytterligare marginal på 1 dB för kontroll 
av produktionsöverensstämmelse.
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MOTIVERING

Det främsta syftet med kommissionens förslag till förordning om motorfordons ljudnivå är att 
skydda folkhälsan och miljön genom åtgärder för att minska motorfordons ljudnivå. 

Genom förslaget införs en ny provningsmetod för mätning av motorfordons ljudnivå och nya 
gränsvärden för buller för olika kategorier av lätta, medelstora och tunga fordon.

Föredraganden stöder den övergripande riktningen i kommissionens förslag, som är ett viktigt 
steg för att motverka effekterna på folkhälsan och miljön av motorfordons bulleremissioner. 
Föredraganden anser dock att kommissionens förslag skulle gynnas av ett antal tillägg och 
tekniska justeringar, framför allt för att uppmuntra tillverkning och köp av fordon med lägre 
ljudnivåer. Föredraganden uppmärksammar också att det finns en mängd källor till bullret 
från motorfordon, inklusive motorn, däcken, vägbeläggningen och aerodynamiskt buller.

Kommissionens nuvarande förslag lägger inte tillräcklig vikt vid informationen till 
konsumenterna om motorfordons ljudnivå. Föredraganden vill införa ett märkningssystem för 
fordons bulleremissioner i syfte att främja tystgående fordon och låta konsumenterna göra en 
välgrundat val före fordonsköpet. 

Även vägbeläggningskvaliteten har en väsentlig inverkan på fordons rullningsljudemissioner. 
Föredraganden anser att kommissionens förslag skulle kunna förbättras genom att det infördes 
ett vägklassificeringssystem, som gjorde det möjligt för medlemsstaterna och deras nationella 
och lokala myndigheter att mer effektivt kontrollera och utvärdera kvaliteten på 
vägbeläggningarna så att inverkan på de allmänna bullernivåerna kan minskas.  

Föredraganden föreslår även en mängd ändringar av de tekniska kraven avseende metoderna 
för att mäta motorfordons bullernivåer och av bestämmelserna om gränsvärden i syfte att 
uppdatera förslaget i enlighet med den tekniska utvecklingen när det gäller 
provningsförfaranden och förbättra den allmänna genomförbarheten av kraven. Bland annat 
föreslås ändringar av bestämmelserna om däckens mönsterdjup samt om acceleration och 
förhållanden vid val av utväxling. Föredraganden föreslår också vissa ändringar av 
fordonskategoriseringen i fråga om tillämpningen av gränsvärden för buller, samt införande 
av en ny fas 4, som skulle vara tillämplig om det visar sig lämpligt efter en översyn av 
kommissionen efter införandet av fas 3. 

Slutligen anser föredraganden att fastställandet av gränsvärden (och de datum då dessa värden 
är tillämpliga) för de fordonskategorier som föreskrivs i bilaga III till kommissionens förslag 
utgör en väsentlig del av förordningen som medlagstiftarna bör besluta om. Föredraganden 
kan därför inte ställa sig bakom förslaget att ge kommissionen befogenhet att ändra dessa 
delar av förordningen genom delegerade akter och föreslår därför att eventuella framtida 
ändringar ska regleras av medlagstiftarna i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 


