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Ändringsförslag 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Av omkring 500 miljoner medborgare 
inom Europeiska unionen är ungefär 
300 miljoner registrerade som 
fordonsförare. I Europeiska unionen 
registreras 22 % och tillverkas 25 % av 
alla fordon i världen. Varje år tillverkar 
den europeiska bilindustrin 17 miljoner 
nya fordon. Tendensen på detta område 
är i nuläget stigande.

Or. de

Ändringsförslag 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det råder en viss konflikt mellan å 
ena sidan de tekniska åtgärderna för 
bullerminskning och å andra sidan vissa 
andra krav, såsom att, förutsatt att 
användningen kan ske på oförändrade 
ekonomiska villkor, man samtidigt med 
bullerminskningen kan minska utsläppen 
av föroreningar och öka trafiksäkerheten. 
Att uppfylla alla dessa krav och ha kvar 
en balans mellan dem innebär att 
bilindustrin alltför ofta stöter på gränsen 
för vad som är fysiskt möjligt att göra. 
Genom att använda nyare och innovativa 
material och metoder har bilindustrin 
alltid lyckats utvidga denna gräns. 
Lagstiftningen måste nu ange en tydlig 
och tidfäst ram för möjligheten att hitta 
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på innovationer. En sådan ram skapas i 
och med denna förordning och detta 
innebär att samhället ställer ett 
oeftergivligt krav på ett innovativt språng 
framåt och att industrin samtidigt får ha 
kvar den ekonomiska handlingskraft som 
den behöver för ändamålet.

Or. de

Ändringsförslag 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Buller är framför allt ett lokalt 
problem. Likväl behövs det en 
unionsomfattande lösning. Det första 
steget i varje hållbar politik mot 
bullerföroreningar måste nämligen bestå 
av åtgärder som sätts in mot själva källan 
till bullret. Den bullerkälla som 
motorfordonen utgör och som denna 
förordning inriktar sig på kännetecknas 
ju rent definitoriskt av obegränsad 
rörlighet och därför vore det inte 
tillräckligt med blott och bart nationella 
åtgärder mot den.

Or. de

Ändringsförslag 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Om en personbil körs med en 
genomsnittshastighet på under 45 km/h är 



AM\902129SV.doc 5/22 PE489.517v01-00

SV

det fortfarande bullret från motorn och 
avgassystemet som dominerar, men om 
denna hastighet överskrids blir det 
däremot däck- och vindbullret som 
dominerar. Däck- och vindbullret beror 
inte av motortyp och motorstyrka. 
Fordonsutvecklingen sedan sjuttiotalet 
har gett oss märkbart tystare motorer, 
men motorstyrkan och fordonsvikten har 
däremot ökat. Ökad motorstyrka har i 
förening med ökad trafiksäkerhet lett till 
att fordonens vikt ökat och detta har i sin 
tur lett till att däckens kontaktyta med 
vägbanan måst breddas, av omsorg om 
ökad stabilitet vid körning. Och varje 
breddning av kontaktytan ger mera 
däckbuller från fordonen.

Or. de

Ändringsförslag 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Relativt sett finns det inte lika stora 
möjligheter att minska bullret från den 
bullerkälla som denna förordning inriktar 
sig på än vad det finns möjligheter att 
minska bullret från vägbeläggningen som 
däcken kommer i kontakt med. Tekniskt 
skulle det gå betydligt enklare att minska 
det sistnämnda slaget av buller. Redan 
med hjälp av nuvarande asfaltsorter, 
såsom lågbullerasfalt, asfalt med 
bullerminskande egenskaper eller asfalt 
med bulleroptimerande egenskaper kan 
man minska bullret med minst cirka 
10 dB på det lokala planet, förutsatt att 
man tar ett helhetsbetonat grepp på 
användningen av dem. Att ingripa mot 
rent lokala bullerkällor på det här sättet 
omfattas emellertid inte av denna 
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förordning, eftersom det skulle innebära 
en stark belastning på statsbudgetarna 
och framför allt de lokala myndigheternas 
budgetar. Det vore svårt att argumentera 
för något sådant i dessa finanskrisens 
tider och dessutom skulle det gripa in i 
regional- och strukturpolitikens områden.

Or. de

Ändringsförslag 22
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

De provningsvillkor som fastställs i bilaga 
II ska ta hänsyn till normalt 
förekommande körförhållanden och de 
provningskrav för andra viktiga 
fordonskomponenter som redan omfattas 
av förordning (EG) nr 661/2009. Den 
ljudnivå som uppmätts i enlighet med 
bestämmelserna i bilaga II får inte 
överstiga de gränsvärden som anges i 
bilaga III.

Or. en

Motivering

I enlighet med principerna för bättre lagstiftning är det viktigt att se till att provningsvillkoren 
i denna förordning inte orimligt betungar komponenttillverkarna, vilka redan kan ha vidtagit 
viktiga åtgärder för att minska bullerutsläppen, särskilt i däckbranschen. I det här 
sammanhanget är det viktigt att påpeka hur viktigt det är att provningsvillkoren är exakta och 
att ”normalt förekommande körförhållanden” bör anges som ett villkor för att validera de 
gränsvärden som fastställts i bilaga III.
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Ändringsförslag 23
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fordon ska automatiskt uppfylla kraven i 
bilaga X om fordonstillverkaren 
tillhandahåller teknisk dokumentation till 
typgodkännandemyndigheten som visar 
att skillnaden mellan fordonets största 
och minsta motorvarvtal vid BB'17 inte 
överstiger 0,15 x S vid något av de 
provningsförhållanden inom 
kontrollområdet för ASEP som definieras 
i punkt 3.3 i bilaga VIII och med 
beaktande av villkoren i bilaga II.
Fordon av kategori N1 undantas från 
ASEP om ett av följande villkor uppfylls:
(a) Motorns slagvolym inte överstiger 
660 ccm och förhållandet effekt/vikt, 
beräknat genom att använda maximalt 
tillåten fordonsvikt, inte överstiger 35.
(b) Nyttolasten överstiger eller är lika med 
850 kg och förhållandet effekt/vikt, 
beräknat genom att använda maximalt 
tillåten fordonsvikt, inte överstiger 40.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag inför proportionerliga krav för små och medelstora företag som 
ägnar sig åt utveckling. Dessutom är Unices ASEP-standard skräddarsydd för hur typiska 
M1-fordon uppför sig, och den ansvariga expertgruppen har rekommenderat att andra 
kategorier ska uteslutas. Målet med ASEP (ytterligare bestämmelser om ljudemission) är att 
undvika oväntade ljudemissioner som inte motsvarar provningsresultaten för 
typgodkännande. Eftersom detta aldrig har beaktats för N1-skåpbilar säkerställer detta 
ändringsförslag att de utesluts från särskild ASEP-provning.
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Ändringsförslag 24
Malcolm Harbour

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

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

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

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

Gränsvärden för 
typgodkännande 
av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av 
nya fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, 
försäljning och 
ibruktagande av 
nya fordon

Fas 1; gällande 
från
[2 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 2; gällande 
från
[5 år efter 
offentliggörandet]

Fas 3; gällande från
[7 år efter 
offentliggörandet]

Allmänt Terräng-
fordon*

All-
mänt

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 motoreffekt 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76
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M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Fordon som används 
för varutransport

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Parlamentets ändringsförslag 

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

Fordo
ns-

kateg
ori

Beskrivning av 
fordonskate-
gorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya 
fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya 
fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper****

Gräns-
värden 

för 
typgod-

kän-
nande 
av nya 

for-
dons-

typer**
***

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

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

Fas 3; gällande 
från
[10 år efter 
offentliggörandet]

Fas 4; 
gällan-
de från 
[14 år 
efter 
offent-
lig-
göran-
det]***
***

Allmänt Terräng
fordon* Allmänt Terräng

fordon*
All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt**

*
Fordon som 
används för
person- och 
varutransport 
*******

M1

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

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1 antal säten ≤ 9; 75 76 74 75 73 74 70
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förhållande 
effekt/vikt 
> 160 kW/ton

M1

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

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

M2

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

71 72 69 70 69 70 68

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

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

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

N1
2,5 ton < vikt ≤ 
3,5 ton 73 74 73 74 72 73 69

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper****

Gräns-
värden 

för 
typgod-

kän-
nande 
av nya 
fordons
typer**

***

Fas 1; gällande 
från

[3 år efter offentlig
görandet]

Fas 2; gällande 
från

[8 år efter offentlig
görandet]

Fas 3; gällande 
från

[12 år efter 
offentlig
görandet]

Fas 4; 
gällan-
de från 
[16 år 
efter 

offent-
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lig-
göran-
det****

**

Allmänt Terräng
fordon* Allmänt Terräng

fordon*
All-

mänt
Terräng
fordon*

All-
mänt 
***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3
vikt > 12 ton;
nominell 76 77 75 76 75 76 72
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motoreffekt 
< 100 kW

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt ≥≤ 
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

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

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

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

utom för fordon med [M1/N1 ≤ 50kW/t och M2 ≤ 75kW, för vilka 
övergångsperioden gäller först från och med fas 2.]

***** Övergångsperiod för första registrering av nya fordon: 3 år efter ikraftträdandet.
****** Kommissionen ska utföra en ingående studie för att validera fas 4 i fråga om den 

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour
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Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

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

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

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

Gränsvärden för 
typgodkännande av 
nya fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 
av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
registrering, 
försäljning och 
ibruktagande av 
nya fordon

Fas 1; gällande från
[2 år efter offentlig-
görandet]

Fas 2; gällande 
från
[5 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 3; gällande 
från
[7 år efter 
offentliggörandet]

All-
mänt

Terräng-
fordon*

All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt

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 motoreffekt 
≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

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

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Fordon som används 
för varutransport

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

N2

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

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt 
≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Parlamentets ändringsförslag 

Bilaga III
Gränsvärden

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

For- Beskrivning av Gränsvärden
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dons-
kate-
gori

fordonskate-
gorin

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

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya 
fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya
fordonstyper****

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper****

Gräns-
värden 
för typ-

god-
kän-

nande 
av nya 
fordons
typer**

***

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

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

Fas 3; gällande 
från
[10 år efter 
offentliggörandet]

Fas 4; 
gällan-
de från 
[14 år 
efter 
offent-
liggö-
randet*
*****

All-mänt Terräng-
fordon*

All-
mänt

Terräng-
fordon*

All-
mänt

Terräng-
fordon*

All-
mänt 
***

Fordon som 
används för
person- och 
varutransport
*******

M1

antal säten ≤ 9;
förhållande 
effekt/vikt ≤
120 kW/ton

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

M1

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

73 74 72 73 71 72 68

M1

antal säten ≤ 9;
förhållande 
effekt/vikt 
> 160 kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

M2

antal säten > 9;
vikt ≤ 2,5 ton;
nominell 
motoreffekt 

71 72 69 70 69 70 68
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< 75 kW

M2

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

72 73 70 71 70 71 69

M2

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

74 75 72 73 71 72 70

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

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

N1
2,5 ton < vikt ≤ 
3,5 ton 73 74 73 74 72 73 69

Gränsvärden för 
typgodkännande av 

nya fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper

Gränsvärden för 
typgodkännande 

av nya 
fordonstyper****

Gräns-
värden 

för 
typgod-
kännan
de av 
nya 

fordons
typer**

***

Fas 1; gällande 
från

[3 år efter 
offentliggörandet]

Fas 2; gällande 
från

[8 år efter 
offentliggörandet]

Fas 3; gällande 
från

[12 år efter 
offentlig-
görandet]

Fas 4; 
gällan-
de från 
[16 år 
efter 

offent-
lig-

göran-
det****

**

All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt 
***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

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

76 77 74 75 73 74 72
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180 kW

M3

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

78 79 78 79 76 77 75

M3

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

80 81 79 80 78 79 77

N2

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

76 77 75 76 74 75 71

N2

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

76 77 76 77 73 74 72

N2

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

78 79 77 78 77 78 74

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt 
< 100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

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

79 80 78 79 77 78 75

N3

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

81 82 80 81 79 80 77

N3

vikt > 12 ton;
nominell 
motoreffekt ≥ 
250 kW

82 83 81 82 80 81 79
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* 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 tilläm  fas endast om den största tillåtna vikten är > 2 ton.

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

utom för fordon med [M1/N1 ≤ 50kW/t och M2 ≤ 75kW, för vilka 
övergångsperioden gäller först från och med fas 2.]

***** Övergångsperiod för första registrering av nya fordon: 3 år efter ikraftträdandet.
****** Kommissionen ska utföra en ingående studie för att validera fas 4 i fråga om den 

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 26
Toine Manders

Förslag till förordning
Bilaga III

Kommissionens förslag

Bilaga III
Gränsvärden

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

Fordons-
kategori

Beskrivning av 
fordonskategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)
[decibel (A)]
Gränsvärden för 
typgodkännande av 

Gränsvärden för 
typgodkännande 

Gränsvärden för 
registrering, 
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nya fordonstyper av nya 
fordonstyper

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*

All-
mänt

Terräng
fordon*

All-
mänt

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 motoreffekt 
> 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

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

75 76 73 74 73 74

M3

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

77 79 75 77 75 77

N Fordon som används 
för varutransport

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

N2

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

74 75 72 73 72 73

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

N2

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

77 79 75 77 75 77

N3

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

77 78 75 76 75 76

N3

vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

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

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

Parlamentets ändringsförslag 

Bilaga III
Gränsvärden

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

Fordons-
kategori Beskrivning av fordonskategorin

Gränsvärden
uttryckt i dB(A)

[decibel (A)]

Gränsvärden för 
typgodkännande av 
nya fordonstyper

Gränsvärden 
för typgod-
kännande av 

nya 
fordonstyper

Fas 1; gällande från
[2 år efter 

offentliggörandet]

Fas 2; 
gällande 

från
[5 år efter 

offentliggö-
randet]

M Fordon som används för 
persontransport

M1 antal säten < 9 68 67



PE489.517v01-00 22/22 AM\902129SV.doc

SV

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

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

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

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

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

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

N Fordon som används för varutransport
N1 vikt < 2,5 ton 68 67
N1 2,5 ton < vikt ≤ 3,5 ton 70 68

N2
3,5 ton < vikt ≤ 12 ton;
nominell motoreffekt < 150 kW 75 73

N2
3,5 ton < vikt ≤ 12 ton;
nominell motoreffekt ≥ 150 kW 77 75

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

N3
vikt > 12 ton;
nominell motoreffekt ≥ 150 kW 79 77

* För alla fordon ska gränsvärdena höjas med 1 dB(A) om fordonet överensstämmer med 
den relevanta definitionen av terränggående fordon enligt punkt 4 i avsnitt A i bilaga II 
till direktiv 2007/46/EG. 

** För alla fordonskategorier ska övergångsperioden för försäljning och ibruktagande av 
nya fordon vara 2 år.

Motivering

Genomförandet av förordning (EG) 2009/661 och införandet av bullerkrav för däck gör att 
introduktionen av en fas 1, som föreslås av kommissionen, är överflödig och medför att 
gränsvärdena för kategorierna M1, N1 och N3 kan justeras nedåt. Dessutom uppdaterar och 
rationaliserar detta ändringsförslag fordonskategorierna och tar hänsyn till 
produktionscyklerna. 

Or. en


