
AM\902129DA.doc PE489.517v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

2011/0409(COD)

24.5.2012

ÆNDRINGSFORSLAG
17 - 26

Udkast til udtalelse
Anja Weisgerber
(PE487.784v01)

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers 
støjniveau

Forslag til forordning
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))



PE489.517v01-00 2/23 AM\902129DA.doc

DA

AM_Com_LegOpinion



AM\902129DA.doc 3/23 PE489.517v01-00

DA

Ændringsforslag 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Ud af omkring 500 mio. EU-borgere 
er ca. 300 mio. registrerede som førere af 
køretøjer. I Den Europæiske Union bliver 
22 % af alle køretøjer i verden 
indregistreret og 25 % af alle køretøjer i 
verden produceret. Hvert år producerer 
den europæiske bilindustri 17 millioner 
nye biler. Denne produktion har i 
øjeblikket en stigende tendens.

Or. de

Ændringsforslag 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Tekniske foranstaltninger til 
støjdæmpning i køretøjer er i et 
spændingsforhold til forskellige krav, som 
f.eks. ved samme økonomiske 
udnyttelsesmulighed at reducere støj og 
samtidig udsende færre forurenende 
stoffer og skabe større kørselssikkerhed. 
Bilindustrien støder i sine bestræbelser på 
at opfylde alle kravene og sikre en 
balance mellem dem alt for ofte på 
grænsen for, hvad der er på nuværende 
tidspunkt er fysisk muligt. Det er igen og 
igen lykkedes automobilindustrien at 
flytte denne grænse ved at anvende nyere 
og mere innovative materialer og metoder. 
Denne mulighed for innovation kræver 
klare og tidsbaserede rammer i 
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lovgivningen; Disse rammer fastsættes 
med denne forordning og afkræver 
dermed uden forsinkelse de socialt 
betingede innovationsfremstød, samtidig 
med at de giver industrien den nødvendige 
økonomiske handlekraft;

Or. de

Ændringsforslag 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 b) Støjforurening er primært et lokalt 
problem, for hvilket der dog skal være en 
løsning på EU-niveau. Det første trin i 
enhver bæredygtig politik for 
støjemissioner skal nemlig være at træffe 
foranstaltninger, der fokuserer på 
støjkilden. Køretøjer, som er støjkilden, 
som denne forordning er rettet mod, er 
per definition fuldstændig bevægelige, 
således at rent nationale foranstaltninger 
ikke vil omfatte dem på en 
hensigtsmæssig måde.

Or. de

Ændringsforslag 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9 a) Ved personbiler dominerer lyden af 
motoren og udstødningssystemet ved en 
kørsel med en gennemsnitlig hastighed på 
mindre end 45 km /t, hvorimod vind- og 
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rullestøj dominerer ved kørsel over denne 
hastighed. Denne rulle- og vindstøj opstår 
uanset motorens art og mærkeeffekt. Som 
følge af køretøjernes udvikling siden 
1970'erne er motorerne blevet meget mere 
lydsvage, men deres mærkeeffekt og vægt 
er steget. Sidstnævnte samt mere 
kørselssikkerhed er grunden til en 
vægtforøgelse af hele køretøjet, der har 
medført en nødvendig forøgelse af 
dækkenes kontaktflader for at forbedre 
køretøjets stabilitet. Enhver forøgelse af 
dækbredden øger køretøjets rullestøj.

Or. de

Ændringsforslag 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12 a) Potentialet for støjreduktion af 
støjkilden, der er omfattet af denne 
forordning, er forholdsmæssigt mindre 
end for støjkilden ved dækkenes kontakt 
med vejbanen. Sidstnævnte støjreduktion 
ville være teknisk meget enklere at 
gennemføre. Såfremt allerede 
eksisterende asfalttyper, som f.eks. 
hviskeasfalt, asfalt med støjdæmpende 
egenskaber eller støjoptimeret asfalt, 
integreres i en helhedsorienteret tilgang, 
der kombinerer forskellige enkle 
anlægsforanstaltninger, kan der allerede 
nu lokalt opnås en reduktion med ca. 
10dB. Denne effektive tilgang til rent 
lokale støjkilder er ikke omfattet af denne 
forordning, da gennemførelsen heraf i høj 
grad ville belaste den offentlige sektors 
budgetter, navnlig de lokale 
myndigheders. Dette ville i en tid med 
finanspolitisk krise være svært at forsvare 
og ville endvidere berøre området for 
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regional- og strukturpolitik.

Or. de

Ændringsforslag 22
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De prøvningsbetingelser, der er fastsat i 
bilag II, skal tage hensyn til typiske 
kørselsforhold på vej og 
afprøvningsforskrifterne for andre 
væsentlige komponenter i køretøjet, der 
allerede er omfattet af forordning (EF) 
nr. 661/2009; Støjniveauet målt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag II må ikke overskride 
grænseværdierne i bilag III.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med principperne om bedre lovgivning er det vigtigt at sikre, at 
prøvningsbetingelserne i denne forordning ikke har en urimelig indvirkning på 
reservedelsproducenterne, som allerede har taget betydelige skridt i retning af at reducere 
støjemissioner, især dækindustrien. I denne forbindelse skal nøjagtigheden af 
prøvningsbetingelserne understreges, og "typiske kørselsforhold på vej" bør angives som en 
betingelse for at godkende de grænser, der er fastsat i bilag III. 

Ændringsforslag 23
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a og 1 b (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Køretøjerne opfylder automatisk kravene i 
bilag X, hvis køretøjets fabrikant over for 
den typegodkendende myndighed gennem 
teknisk dokumentation kan godtgøre, at 
forskellen mellem den laveste og højeste 
motorhastighed for køretøjerne ved BB'17 
≤ 0,15 x S under alle 
prøvningsbetingelser, der ligger inden for 
ASEP-arbejdsområdet som defineret i 
punkt 3.3. i bilag VIII, under iagttagelse 
af betingelserne i bilag II.
Køretøjer i klasse N1 er undtaget fra 
ASEP, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:
a) Slagvolumen≤ 660 ccm og 
effekt/masseforhold PMR beregnet ved at 
anvende den højeste tilladte masse≤ 35; 
b) Nyttelast≥  850 kg og 
effekt/masseforhold PMR beregnet ved at 
anvende den højeste tilladte masse≤ 40. 

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag introduceres rimelige krav til små og mellemstore virksomheder, 
der udfører ombygninger. Desuden er UNICE´s ASEP-standard skræddersyet til det typiske 
M1-køretøjs opførsel, og den ansvarlige ekspertgruppe anbefalede udelukkelse for andre 
kategorier. ASEP (Supplerende bestemmelser om støjemission) skal forhindre uventede 
støjemissioner, som ikke stemmer overens med typegodkendelsesprøvningernes resultater.  
Eftersom dette aldrig er blevet observeret for N1-varevogne, har dette ændringsforslag til 
formål at sikre, at de er udelukket fra særlige afprøvning under ASEP.

Ændringsforslag 24
Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Bilag III
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Kommissionens forslag

Bilag III
Grænseværdier

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

Køretøjskla
sse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

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

Grænseværdier 
for 
typegodkendelse 
af nye 
køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg 
og ibrugtagning af 
nye køretøjer

Fase 1 gælder fra
[2 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 2 gælder fra
[5 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 3 gælder fra
[7 år efter 
offentliggørelsen]

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræn
gående 
*

M Køretøjer til 
personbefordring

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73

M2

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

76 78 74 76 74 76

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

M3

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

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 tons 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Ændringsforslag 

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

Køret
øjskla

sse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 

nye 
køretøjstyper****

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 

nye 
køretøjstyper****

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse
af nye 

køretøjstyper****

Græns
eværdi
er for 
typego
dkend
else af 

nye 
køretø
jstyper
*****

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

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

Fase 3 gælder fra
[10 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 4 
gælder 
fra [14 
år 
efter 
offentl
iggøre
lsen]*
****

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*

Almen
t***

Køretøjer til 
personbefordrin
g og 
varetransport*
******

M1

antal sæder < 9;
effekt/massefor
hold < 120 
kW/ton

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

M1

antal sæder <
9; 120 kW/ton 
<
effekt/massefor
hold < 160 
kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

antal sæder <9;
effekt/massefor
hold > 160 

75 76 74 75 73 74 70
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kW/ton

M1

antal sæder ≤ 
4, føreren 
medregnet; 
effekt/massefor
hold > 200 
kW/ton;
Førersædets R-
punktet < 450 
mm over 
vejbanen

77 N/A 76 N/A 76 N/A 76

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

M2

antal sæder > 9;
masse > 3,5 
tons;

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tons < 
masse < 3,5 
tons

73 74 73 74 72 73 69

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye 

køretøjstyper****

Græns
eværdi
er for 
typego
dkend
else af 

nye 
køretø
jstyper
*****

Fase 1 gælder fra
[3 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 gælder fra
[8 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 3 gælder fra
[12 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 4 
gælder 
fra [16 

år 
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efter 
offentl
iggøre
lsen]*
****

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*

Almen
t***

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74
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N3

masse > 12 
tons;
motorens 
mærkeeffekt < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

masse > 12 
tons;
motorens > 250 
kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

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

ikrafttrædelsen, undtagen for køretøjer af klasserne M1/N1 ≤ 50kW/t og M2 ≤ 
75kW, for hvilke overgangsperioden først gælder fra fase 2.

***** Overgangsperiode for første indregistrering af nye køretøjer: 3 år efter 
ikrafttrædelsen.

****** Fra begyndelsen af fase 3 gennemfører Kommissionen en detaljeret undersøgelse til 
validering af fase 4 for så vidt angår den tekniske gennemførlighed af 
støjgrænserne. Er evalueringen positiv, indledes fase 4 fire år efter offentliggørelsen 
af Kommissionens undersøgelse.

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

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

Ændringsforslag 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag

Bilag III
Grænseværdier

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

Køretøjskla
sse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

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

Grænseværdier 
for 
typegodkendelse 
af nye 
køretøjstyper

Grænseværdier for 
registrering, salg 
og ibrugtagning af 
nye køretøjer

Fase 1 gælder fra
[2 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 2 gælder fra
[5 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 3 gælder fra
[7 år efter 
offentliggørelsen]

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræn
gående 
*

M Køretøjer til 
personbefordring

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

M2

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

74 75 72 73 72 73
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mærkeeffekt < 150 
kW

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 power >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Køretøjer, der 
anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2 tons 71 71 69 69 69 69

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 
kW

80 82 78 80 78 80
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* Forhøjede grænseværdier er kun gyldige, hvis køretøjet overholder den relevante 
definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag II til direktiv 
2007/46/EF. 

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

Ændringsforslag 

Bilag III
Grænseværdier

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

Køre
tøjskl
asse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 

nye 
køretøjstyper****

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 

nye 
køretøjstyper****

Grænseværdier 
for

typegodkendelse 
af nye

køretøjstyper

Græns
eværdi
er for 
typego
dkend
else af 

nye 
køretø
jstyper
*****

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

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

Fase 3 gælder fra
[10 år efter 
offentliggørelsen]

Fase 4 
gælder 
fra [14 
år 
efter 
offentl
iggøre
lsen]*
****

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*

Almen
t***

Køretøjer til
personbefordrin
g og 
varetransport*
******

M1
antal sæder < 9;
effekt/massefor 72 73 ** 71 72** 71 72** 67



AM\902129DA.doc 17/23 PE489.517v01-00

DA

hold < 120 
kW/ton

M1

antal sæder <
9; 120 kW/ton 
<
effekt/massefor
hold <160 
kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

antal sæder <
9;
effekt/massefor
hold > 160 
kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

antal sæder > 9;
2,5 tons < 
masse < 3.5 
tons

74 75 72 73 71 72 70

M2

antal sæder > 9;
masse > 3,5 
tons;

76 77 73 74 72 73 71

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

N1

2,5 tons < 
masse < 3,5 
tons

73 74 73 74 72 73 69

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænseværdier 
for 

typegodkendelse 
af nye

køretøjstyper****

Græns
eværdi
er for 
typego
dkend
else af 

nye 
køretø
jstyper
*****

Fase 1 gælder fra
[3 år efter 

Fase 2 gælder fra
[8 år efter 

Fase 3 gælder fra
[12 år efter 

Fase 4 
gælder 
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offentliggørelsen] offentliggørelsen] offentliggørelsen] fra [16 
år 

efter 
offentl
iggøre
lsen]*
****

Alment
Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*
Alment

Terræn
gående 

*

Almen
t***

M3

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 tons < 
masse < 12 
tons;
150 kW <

78 79 77 78 77 78 74



AM\902129DA.doc 19/23 PE489.517v01-00

DA

motorens 
mærkeeffekt

N3

masse > 12 
tons;
motorens 
mærkeeffekt < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

masse > 12 
tons;
motorens 
mærkeeffekt >
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

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

ikrafttrædelsen, undtagen for køretøjer af klasserne M1/N1 ≤ 50kW/t og M2 ≤ 
75kW, for hvilke overgangsperioden først gælder fra fase 2.

***** Overgangsperiode for første indregistrering af nye køretøjer: 3 år efter 
ikrafttrædelsen.

****** Fra begyndelsen af fase 3 gennemfører Kommissionen en detaljeret undersøgelse til 
validering af fase 4 for så vidt angår den tekniske gennemførlighed af 
støjgrænserne. Er evalueringen positiv, indledes fase 4 fire år efter offentliggørelsen 
af Kommissionens undersøgelse.

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

******** For køretøjer, der fabrikeres i små serier, jf. bilag XII, del A, nr. 1, til 
direktiv 2007/46/EF, udskydes ikrafttrædelsesdatoen for fase 1 og fase 2 
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med to år.
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Ændringsforslag 26
Toine Manders

Forslag til forordning
Bilag III

Kommissionens forslag

Bilag III
Grænseværdier

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

Køretøjskla
sse

Beskrivelse af 
køretøjklassen

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

Grænseværdier 
for 
typegodkendelse 
af nye 
køretøjstyper

Grænseværdier 
for registrering, 
salg og 
ibrugtagning af 
nye køretøjer

Fase 1 gælder fra
[2 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 2 gælder fra
[5 år efter 
offentliggørelsen
]

Fase 3 gælder fra
[7 år efter 
offentliggørelsen]

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræ
ngåen
de *

Alment
Terræ
ngåen
de *

M Køretøjer til 
personbefordring

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

M1

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

71 71 69 69 69 69

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

M2

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

73 74 71 72 71 72

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

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

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

masse > 12 tons;
motorens 
mærkeeffekt > 150 

80 82 78 80 78 80
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kW

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

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

Ændringsforslag 

Bilag III
Grænseværdier

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

Køretøjsklass
e Beskrivelse af køretøjklassen

Grænseværdier
udtrykt i dB (A)

[decibel(A)]

Grænseværdier for 
typegodkendelse af 
nye køretøjstyper

Grænsevær
dier for 

typegodken
delse af nye 
køretøjstyp

er

Fase 1 gælder fra
[2 år efter 

offentliggørelsen]

Fase 2 
gælder fra
[5 år efter 

offentliggør
elsen]

M Køretøjer til personbefordring
M1 antal sæder < 9 68 67

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

M2 antal sæder > 9; masse < 3,5 tons 73 71

M2

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

74 72

M2

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

76 74

M3
antal sæder > 9; masse > 5 tons;
motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 73

M3
antal sæder > 9; masse > 5 tons;
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 75
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N Køretøjer, der anvendes til 
varetransport

N1 masse < 2,5 tons 68 67
N1 2,5 tons < masse < 3,5 tons 70 68

N2
3,5 tons < masse < 12 tons;
motorens mærkeeffekt < 150 kW 75 73

N2
3,5 tons < masse < 12 tons;
motorens mærkeeffekt > 150 kW 77 75

N3
masse > 12 tons;
motorens mærkeeffekt < 150 kW 77 75

N3
masse > 12 tons;
motorens mærkeeffekt > 150 kW 79 77

* For alle køretøjer forhøjes de almene grænseværdier med + 1 dB(A), hvis køretøjet 
overholder den relevante definition af terrængående køretøjer i punkt 4 i afsnit A i bilag 
II til direktiv 2007/46/EF. 

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

Begrundelse

Gennemførelsen af forordning (EF) nr. 2009/661 og indførelse af støjkrav til dæk gør 
indførelsen af en første fase, som foreslået af Kommissionen, overflødig og berettiger til at 
grænseværdierne for køretøjer i klasse M1, N1 og N3 justeres nedad. Desuden opdaterer og 
rationaliserer dette ændringsforslag køretøjsklasserne og tager hensyn til 
produktionscyklerne. 

Or. en


