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Amendement 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een verordening
Bijlage I, punt 5.2.2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2.2. bis) De grenswaarden vermeld in de 
tabel in Bijlage III zijn van toepassing bij 
de meting met een redelijke 
tolerantiemarge.

Or. en

Motivering

De huidige bepalingen in alle geluidsvoorschriften laten een tolerantie toe voor productie.

Amendement 96

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Toine Manders, Andres Perello 
Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – aanhangsel 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanhangsel 2 bis
Type goedkeuringswaarden van voertuig 
en testgegevens:
Inkapselingselementen
Geluidinkapselingselementen zoals 
gedefinieerd door de voertuigfabrikant:
2. Geluidsniveau van het rijdende 
voertuig:
Testresultaat (lurban): … dB(A)
Testresultaat (lwot): ….. dB(A)
Testresultaat (lcruise): … dB(A)
kP – factor: 
3. Geluidsniveau van het stilstaande 
voertuig:
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Plaats en oriëntatie van de microfoon 
(volgens figuur 2 in aanhangsel 1 van 
bijlage II):
Testresultaat bij stilstand: … dB(A)

Or. en

Motivering

Controle en rapportering van EU-typegoedkeuringscertificaat.

Amendement 97

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Patrizia Toia, Andres Perello 
Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als bewijs dat de geluidsmeetinstrumenten 
voldoen aan de voorschriften, moet een 
geldig certificaat worden overgelegd. Een 
certificaat wordt als geldig beschouwd 
indien de certificering van de naleving van 
de normen in de afgelopen 12 maanden 
heeft plaatsgevonden voor de 
geluidskalibratievoorziening en in de 
afgelopen 24 maanden voor de 
instrumenten. Alle tests van de naleving 
van de voorschriften moeten worden 
uitgevoerd door een laboratorium dat 
gemachtigd is om kalibraties volgens de 
relevante normen te verrichten.

Als bewijs dat de geluidsmeetinstrumenten 
voldoen aan de voorschriften, moet een 
geldig certificaat worden overgelegd. Een 
certificaat wordt als geldig beschouwd 
indien de certificering van de naleving van 
de normen in de afgelopen 12 maanden 
heeft plaatsgevonden voor de 
geluidskalibratievoorziening en voor de 
instrumenten. Alle tests van de naleving 
van de voorschriften moeten worden 
uitgevoerd door een laboratorium dat 
gemachtigd is om kalibraties volgens de 
relevante normen te verrichten.

Or. en

Motivering

Afwijkend worden tests op geluidsinstrumentatiesystemen slechts om de 2 jaar uitgevoerd, 
terwijl de tests van geluidskalibratievoorzieningen jaarlijks worden uitgevoerd. Deze afwijking 
kan leiden tot fouten in geluidsinstrumentatiesystemen met als gevolg dat er onjuiste metingen 
worden uitgevoerd tijdens de tests. De kalibratie van de voorziening en het 
instrumentatiesysteem moet gelijktijdig uitgevoerd worden.
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Amendement 98

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.1 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De meteorologische instrumenten moeten 
naast de testzone worden opgesteld, op een 
hoogte van 1,2 ± 0,02 m. De metingen 
moeten worden verricht bij een 
omgevingsluchttemperatuur tussen +5 en
+40 °C.

De meteorologische instrumenten moeten 
naast de testzone worden opgesteld, op een 
hoogte van 1,2 ± 0,02 m. De metingen 
moeten worden verricht bij een 
omgevingsluchttemperatuur tussen 
+5 en +25 °C.

Or. en

Motivering

Voertuigen geven minder geluid af bij hogere meteorologische omgevingstemperaturen. De 
lagere reeks waarden zal de voordelen beperken voor voertuigfabrikanten die de testresultaten 
kunstmatig verlagen. 

Amendement 99

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.1 – alinea 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geluidspieken die geen verband lijken te 
houden met de kenmerken van het 
algemene geluidsniveau van het voertuig, 
moeten in de resultaten buiten 
beschouwing worden gelaten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle geluidspieken moeten in acht worden genomen in de waarden. 

Amendement 100
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.1. – alinea 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Geluidspieken die geen verband lijken te 
houden met de kenmerken van het 
algemene geluidsniveau van het voertuig, 
moeten in de resultaten buiten 
beschouwing worden gelaten.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Alle geluidspieken moeten in aanmerking worden genomen in de resultaten.

Amendement 101

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine 
Manders, Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.1 – alinea 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het achtergrondgeluid (met inbegrip van 
eventueel windgeluid) moet minimaal 
10 dB minder bedragen dan het A-
gewogen geluidsdrukniveau van het geteste 
voertuig. Indien het verschil tussen het 
omgevingsgeluid en het gemeten geluid 10 
tot 15 dB(A) bedraagt, moet voor de 
berekening van de testresultaten de in 
onderstaande tabel aangegeven correctie 
van de op de geluidsniveaumeter 
afgelezen waarden worden afgetrokken.

Het achtergrondgeluid (met inbegrip van 
eventueel windgeluid) moet minimaal 
10 dB minder bedragen dan het A-
gewogen geluidsdrukniveau van het geteste 
voertuig.

1/ Overeenkomstig bijlage VII.

Or. en

Motivering

Het amendement is ontworpen om flexibiliteit in de test te verminderen en om de voordelen van 
fabrikanten te beperken. 
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Amendement 102

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Toine 
Manders, Marita Ulvskog, Asa Westlund, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.1 – tabel 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Verschil tussen het 
omgevingsgeluid en het 
gemeten geluid, in dB(A)

10 11 12 13 14 15

Correctie, in dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

Het amendement is ontworpen om flexibiliteit in de test te verminderen en de voordelen van 
fabrikanten te beperken. 

Amendement 103
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.1. Het geteste voertuig moet zo worden 
gekozen dat alle voertuigen van hetzelfde 
type die in de handel worden gebracht, 
voldoen aan de voorschriften van deze 
verordening.

3.2.1. Het geteste voertuig moet
representatief zijn voor de voertuigen die 
in de handel worden gebracht als 
aangegeven door de fabrikant.

Or. en

Motivering

De bepalingen in alle geluidsvoorschriften laten een tolerantie toe voor productie.
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Amendement 104
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.1 bis. Het geteste voertuig moet 
representatief zijn voor de voertuigen die 
in de handel worden gebracht als 
aangegeven door de fabrikant.

Or. en

Motivering

De voertuigen voor de test moeten worden geselecteerd op een manier die een haalbare keuze 
voor testen mogelijk maakt. Voor de voorgestelde test wordt van de fabrikant gevraagd dat hij 
het luidste voertuig binnen een voertuigfamilie uitkiest voor de typekeuring, wat zeer vaak 
onmogelijk is om praktische redenen. De verplichting die op de fabrikant rust om ervoor te 
zorgen dat alle voertuigen die in de handel worden gebracht voldoet aan de specificaties van de 
verordening, is vastgelegd in artikel 5, punt 1.

Amendement 105

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.1. – tabel – voertuigcategorie N2, N3 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Extra lading om de testmassa van het 
voertuig te bereiken, moet boven de 
aangedreven achteras(sen) worden 
geplaatst. Deze extra lading is beperkt tot 
75% van de maximaal toegestane massa 
voor de achteras. De testmassa moet 
worden bereikt met een tolerantie van ± 
5%.

Extra lading om de testmassa van het 
voertuig te bereiken, moet boven de 
aangedreven achteras(sen) worden 
geplaatst. Deze extra lading is beperkt tot 
75% van de maximaal toegestane massa 
voor de achteras. 

Or. en

Motivering

De testmassa mag geen tolerantie hebben.
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Amendement 106
Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en
moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten ten minste de wettelijk 
voorgeschreven profieldiepte hebben.

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor de banden met de 
hoogste geluidsemissie voor dat type zoals 
aangegeven door de fabrikanten en 
moeten vermeld worden in Aanhangsel 3 
van Bijlage I van de Verordening. Zij 
moeten overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt.
Zij moeten ten minste de wettelijk 
voorgeschreven profieldiepte hebben.

Or. en

Amendement 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en 

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en 
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moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten ten minste de wettelijk 
voorgeschreven profieldiepte hebben.

moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten de wettelijk voorgeschreven 
profieldiepte hebben.

Or. en

Amendement 108
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en 
moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten ten minste de wettelijk 
voorgeschreven profieldiepte hebben.

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en 
moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. 2/ De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten ten minste 80 procent van de 
maximale profieldiepte hebben.

Or. en
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Motivering

Het doel van de nieuwe testmethode is het simuleren van echt stadsverkeer. De banden moeten 
een profieldiepte hebben die normaliter in het verkeer wordt gebruikt. De VN/ECE-aanbeveling 
is voor een minimale profieldiepte van 80% van de maximale profieldiepte. De test moet er 
rekening mee houden dat vrachtwagens gebruik maken van andere bandaanduidingen op de 
voor- en achteras. Bovendien was de verplichte controleprocedure voor deze nieuwe 
Verordening tussen 2007 en 2010 gebaseerd op banden die representatief zijn voor de as.

Amendement 109
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten 
representatief zijn voor het voertuig en 
moeten door de voertuigfabrikant worden 
geselecteerd en in aanhangsel 3 van bijlage 
I worden vermeld. Zij moeten 
overeenkomen met een van de 
bandenmaten die voor het voertuig als 
originele uitrusting zijn aangewezen. De 
band moet tegelijkertijd met het voertuig in 
de handel verkrijgbaar zijn. De banden 
moeten tot de door de voertuigfabrikant 
voor de testmassa van het voertuig 
aanbevolen spanning worden opgepompt. 
Zij moeten ten minste de wettelijk 
voorgeschreven profieldiepte hebben.

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
661/2009 betreffende de algemene 
veiligheid van motorvoertuigen. De voor 
de test te gebruiken banden moeten
representatief zijn voor de banden met de 
hoogste geluidsemissie voor dat type zoals 
aangegeven door de fabrikanten van het 
voertuig en moeten vermeld worden in
Aanhangsel 3 van Bijlage I van deze 
Verordening. Zij moeten overeenkomen 
met een van de bandenmaten die voor het 
voertuig als originele uitrusting zijn 
aangewezen. De band moet tegelijkertijd 
met het voertuig in de handel verkrijgbaar 
zijn. De banden moeten tot de door de 
voertuigfabrikant voor de testmassa van het 
voertuig aanbevolen spanning worden 
opgepompt. Zij moeten ten minste de 
wettelijk voorgeschreven profieldiepte 
hebben.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de beginselen van Verordening (EG) nr. 692/2008. Het amendement is 
ontworpen om ervoor te zorgen dat alle voertuigen beantwoorden aan de normen en dat de 
voordelen van de test voor de fabrikanten beperkt worden.
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Amendement 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.2. – voetnoot 2/

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2/ Aangezien de bijdrage van de banden aan 
de totale geluidsemissie significant is, moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
regelgeving over rolgeluidsemissies. Bij 
metingen voor de typegoedkeuring en voor 
de controle van de conformiteit van de 
productie moeten tractiebanden, 
winterbanden en speciale banden op 
verzoek van de fabrikant worden 
uitgesloten overeenkomstig UNECE 
Verordening nr. 117 (PB L 231 van 
29.8.2008, blz. 19).

2/ Aangezien de bijdrage van de banden aan 
de totale geluidsemissie significant is, moet 
rekening worden gehouden met bestaande 
regelgeving over rolgeluidsemissies. Bij 
metingen voor de typegoedkeuring en voor 
de controle van de conformiteit van de 
productie moeten tractiebanden, 
winterbanden en speciale banden op 
verzoek van de fabrikant worden 
uitgesloten overeenkomstig de meest 
recente amendementen op ECE R117.

Or. en

Motivering

De vermelding van PB L 231 van 29.8.2008 moet verwijderd worden aangezien het een 
achterhaalde referentie is.

Amendement 111
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres 
Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4. Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, moet de 
test worden uitgevoerd in de aandrijving 
die bedoeld is voor normaal weggebruik.

3.2.4. Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, moet het 
getest worden met een maximale
aandrijving.

Or. en

Motivering

Als het voertuig met meer dan tweewielaandrijving, vierwielaandrijving is uitgerust, moet het 
getest worden in een vierwielaandrijving.
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Amendement 112
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4. Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, moet de 
test worden uitgevoerd in de aandrijving 
die bedoeld is voor normaal weggebruik.

3.2.4. Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, moet het 
getest worden met een maximale
aandrijving.

Or. en

Motivering

Als het voertuig met meer dan tweewielaandrijving, vierwielaandrijving is uitgerust, moet het 
getest worden in een vierwielaandrijving. 

Amendement 113
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Pavel Poc, 
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2.6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.6 bis. De tests moeten representatief 
zijn voor de geluidsemissies in het echte 
leven door grenswaarden voor 
vrachtwagens te corrigeren met -1 dB(A) 
om rekening te houden met ultrastille 
banden die gebruikt worden bij de tests, 
maar nooit op de weg.

Or. en

Motivering

De test moet representatief zijn voor rijomstandigheden in het echte leven, er moet rekening 
gehouden worden met het feit dat testresultaten worden beïnvloed door het gebruik van stille 
banden.

Amendement 114
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres
Perello Rodriguez
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Voorstel voor een verordening
Bijlage II, punt 4.1.2.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het traject van de middellijn van het 
voertuig moet gedurende de gehele test, 
vanaf het naderen van lijn AA' totdat de 
achterkant van het voertuig lijn BB' 
passeert, lijn CC' zo dicht mogelijk volgen. 
Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, wordt de 
test uitgevoerd in de aandrijving die 
bedoeld is voor normaal weggebruik. 

Het traject van de middellijn van het 
voertuig moet gedurende de gehele test, 
vanaf het naderen van lijn AA' totdat de 
achterkant van het voertuig lijn BB' 
passeert, lijn CC' zo dicht mogelijk volgen. 
Als het voertuig met meer dan 
tweewielaandrijving is uitgerust, moet het 
getest worden met de maximale
aandrijving.

Or. en

Motivering

Als het voertuig met meer dan tweewielaandrijving is uitgerust, moet het getest worden met de 
vierwielaandrijving. 

Amendement 115
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.1.4.1 – alinea 1 – letters a t/m c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) indien één specifieke 
overbrengingsverhouding een acceleratie 
geeft die tot op 5% nauwkeurig 
overeenkomt met de referentieacceleratie 
awot ref en 3,0 m/s2 niet overschrijdt, voer 
de test dan met die 
overbrengingsverhouding uit; 

a) indien één specifieke 
overbrengingsverhouding een acceleratie 
geeft die tot op 5% nauwkeurig 
overeenkomt met de referentieacceleratie 
awot ref en 2,0 m/s2 niet overschrijdt, voer 
de test dan met die 
overbrengingsverhouding uit; 

b) indien geen van de 
overbrengingsverhoudingen tot de vereiste 
acceleratie leidt, kies dan een 
overbrengingsverhouding i met een hogere 
acceleratie en een 
overbrengingsverhouding i+1 met een 
lagere acceleratie dan de 
referentieacceleratie. Indien de 
acceleratiewaarde in 
overbrengingsverhouding i niet meer dan 
3,0 m/s2 bedraagt, gebruik dan beide 
overbrengingsverhoudingen voor de test.

b) indien geen van de 
overbrengingsverhoudingen tot de vereiste 
acceleratie leidt, kies dan een 
overbrengingsverhouding i met een hogere 
acceleratie en een 
overbrengingsverhouding i+1 met een 
lagere acceleratie dan de 
referentieacceleratie. Indien de 
acceleratiewaarde in 
overbrengingsverhouding i niet meer dan 
2,0 m/s2 bedraagt, gebruik dan beide 
overbrengingsverhoudingen voor de test.
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De wegingsverhouding met betrekking tot 
de referentieacceleratie awot ref wordt als 
volgt berekend: k = (a wot ref - a wot 
(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

De wegingsverhouding met betrekking tot 
de referentieacceleratie awot ref wordt als 
volgt berekend: k = (a wot ref - a wot 
(i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) 

c) indien de acceleratiewaarde van 
overbrengingsverhouding i meer dan 3,0 
m/s2 bedraagt, moet de eerste 
overbrengingsverhouding worden gebruikt 
die een acceleratie van minder dan 3,0 
m/s2 geeft, tenzij overbrengingsverhouding 
i+1 een geringere acceleratie oplevert dan 
aurban. In dit geval moeten twee 
overbrengingsverhoudingen worden 
gebruikt, namelijk i en i+1, dus ook 
overbrengingsverhouding i met een 
acceleratie van meer dan 3,0 m/s2. In de 
andere gevallen mag geen andere 
overbrengingsverhouding worden gebruikt.
Voor de berekening van de partiële 
vermogensfactor kP wordt de bereikte 
acceleratie dan in plaats van awot ref 
gebruikt;

c) indien de acceleratiewaarde van 
overbrengingsverhouding i meer dan 2,0 
m/s2 bedraagt, moet de eerste 
overbrengingsverhouding worden gebruikt 
die een acceleratie van minder dan 2,0 
m/s2 geeft, tenzij overbrengingsverhouding 
i+1 een geringere acceleratie oplevert dan 
aurban. In dit geval moeten twee 
overbrengingsverhoudingen worden 
gebruikt, namelijk i en i+1, dus ook 
overbrengingsverhouding i met een 
acceleratie van meer dan 2,0 m/s2. In de 
andere gevallen mag geen andere 
overbrengingsverhouding worden gebruikt.
Voor de berekening van de partiële 
vermogensfactor kP wordt de bereikte 
acceleratie dan in plaats van awot ref 
gebruikt;

Or. de

Motivering

Om een echte stadsverkeerssituatie te simuleren, moet de maximale acceleratie 2,0 m/s 
bedragen.

Amendement 116
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Patrizia Toia, 
Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het traject van de middellijn van het 
voertuig moet gedurende de gehele test, 
vanaf het naderen van lijn AA' totdat de 
achterkant van het voertuig lijn BB' 
passeert, lijn CC' zo dicht mogelijk volgen. 
De test moet zonder oplegger of 
aanhangwagen worden gereden. Indien een 
oplegger niet gemakkelijk van het 
trekkende voertuig kan worden gescheiden, 
mag de oplegger bij het passeren van lijn 

Het traject van de middellijn van het 
voertuig moet gedurende de gehele test, 
vanaf het naderen van lijn AA' totdat de 
achterkant van het voertuig lijn BB' 
passeert, lijn CC' zo dicht mogelijk volgen. 
De test moet zonder oplegger of 
aanhangwagen worden gereden. Indien een 
oplegger niet gemakkelijk van het 
trekkende voertuig kan worden gescheiden, 
mag de oplegger bij het passeren van lijn 
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BB' niet in aanmerking worden genomen. 
Indien het voertuig bijvoorbeeld met een 
betonmolen of compressor is uitgerust, 
mag deze tijdens de test niet in werking 
zijn. De testmassa van het voertuig moet 
zijn zoals aangegeven in de tabel van 
punt 3.2.1.

BB' niet in aanmerking worden genomen. 
Indien het voertuig bijvoorbeeld met een 
betonmolen is uitgerust, mag deze tijdens 
de test niet in werking zijn. De testmassa 
van het voertuig moet zijn zoals 
aangegeven in de tabel van punt 3.2.1.

Or. en

Motivering

Compressors worden gebruikt voor luchtdrukremmen en maken daarom een wezenlijk deel uit 
van het voertuig. Geluid van compressors mag daarom niet uitgesloten worden van de 
geluidsmetingen zodat deze representatief zijn voor de rijomstandigheden in het echte leven, 
waarbij compressors ertoe behoren. 

Amendement 117
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het overeenkomstig bijlage II gemeten 
geluidsniveau mag de volgende 
grenswaarden niet overschrijden:

Het overeenkomstig bijlage II gemeten 
geluidsniveau mag de volgende 
grenswaarden niet overschrijden en mag 
niet hoger liggen dan 90 dB (A), onder 
alle rijomstandigheden,voor een 
maximumsnelheid van 130 km/u, 
overeenkomstig bijlage VIII:

Or. fr

Motivering

De verordening moet waarborgen dat extreme geluidsemissies uitgesloten zijn bij acceleraties 
met volledig of gedeeltelijk ingedrukte gaspedaal. De bepalingen moeten effectief in het 
onmiddellijke verkeer kunnen worden toegepast door de bevoegde autoriteiten.

Amendement 118
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – rij 6 – kolom 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

aantal stoelen ≤ 9 aantal stoelen ≤ 9; ≤ 125kW/ton en 
maximaal 1900cc

Or. fr

Motivering

De nieuwe normen die de Commissie voorstelt, zijn haalbaar maar slechts op langere termijn. 
Europese fabrikanten hebben twee jaar meer tijd nodig om voertuigen te bouwen die even weinig 
geluid produceren als een elektrisch voertuig.

Amendement 119
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – rij 6 – kolom 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

68 70

Or. fr

Motivering

De nieuwe normen die de Commissie voorstelt, zijn haalbaar maar slechts op langere termijn. 
Europese fabrikanten hebben twee jaar meer tijd nodig om voertuigen te bouwen die even weinig 
geluid produceren als een elektrisch voertuig.

Amendement 120
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – rij 6 – kolom 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

69 71

Or. fr

Motivering

De nieuwe normen die de Commissie voorstelt, zijn haalbaar maar slechts op langere termijn. 
Europese fabrikanten hebben twee jaar meer tijd nodig om voertuigen te bouwen die even weinig 
geluid produceren als een elektrisch voertuig.
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Amendement 121
Gilles Pargneaux

 Voorstel voor een verordening
Bijlage III – rij 7 – grenswaarden – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

aantal stoelen ≤ 9;
nominaal motorvermogen > 150 kW/ton

aantal stoelen ≤ 9;
nominaal motorvermogen > 125 kW/ton en 
minimaal 1901cc

Or. fr

Motivering

De nieuwe normen die de Commissie voorstelt, zijn haalbaar maar slechts op langere termijn. 
Europese fabrikanten hebben twee jaar meer tijd nodig om voertuigen te bouwen die even weinig 
geluid produceren als een elektrisch voertuig.

Amendement 122
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van 
de 

voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor 
de typegoed-keuring 
van nieuwe voertuig-

typen

Grenswaarden voor 
de typegoed-keuring 
van nieuwe voertuig-

typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 

het in het verkeer 
brengen van nieuwe 

voertuigen
Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Ter-rein 
* Algemeen Ter-rein 

* Algemeen Ter-rein *

M Voertuigen voor 
personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

aantal stoelen ≤ 
9; 
verhouding verm
ogen/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 aantal stoelen > 72 72 70 70 70 70
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9; massa < 2 ton

M2
aantal stoelen > 
9; 2 ton < massa 
< 3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 
9; 3,5 ton < massa 
< 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 
9; 3,5 ton < massa 
< 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
nominaal 
motorvermogen < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
75 < nominaal mo
torvermogen < 15
0 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < massa < 12
t; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 t; 
75 < nominaal mo
torvermogen < 15
0 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van 
terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa > 2 t.
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Amendement

Grenswaarden, categorie en overgangsvoorzieningen voor ECE R51.03, 
nieuwe voertuigtypes

 Fase 1 Fase 2 Fase 3

2 jaar  na 
inwerkingtreding van 

ECE R51.03 
Grenswaarde in dB(A)

4 jaar  na fase 1

Grenswaarde in 
dB(A)

6 jaar na fase 1

Grenswaarde in 
dB(A)

4 jaar na fase 2

Grenswaarde in 
dB(A)

6 jaar na fase 2

Grenswaarde in 
dB(A)

              PMR ≤ 120 kW/t
M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t
                PMR > 160 kW/t

72
73
75

70
-

74

-
71
-

68
70
73

-
-

-

               GVW ≤ 2,5 ton
M2        2,5 ton < GVW ≤ 3,5 ton
               GVW > 3,5 ton GVW

72
74
75

70
72
-

-
-

73

69
71
-

-
-

71
             P ≤ 180 kW
M3       180 < P ≤ 250 kW
               P > 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76

            GVW ≤ 2,5 ton
N1        2,5 ton < GVW ≤ 3,5 ton

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             P ≤ 150 kW
N2        P > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             P ≤ 250 kW
N3         P > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Terreinvoertuigen "G" voor alle categorieën +1 dB(A) voor fase 1, profieldiepte 50cm, bergbeklimmingsvermogen 30% als bijkomende vereiste 
voor M1G
Terreinvoertuigen "G" voor alle categorieën N3, M3 +2 dB(A) voor fase 2 en later, alle andere categorieën +1 dB(A) voor fase 2 en later
Rondings- en metingsonzekerheden in overeenstemming met R51.02 

Or. en
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Motivering

Economische Commissie voor Europa - Reglement R51 (ECE-R51) moet gewijzigd worden met de 
implementatie van een nieuwe testmethode en aanvullende geluidsemissievoorzieningen (ASEP). De 
nieuwe testmethode moet ingevoerd worden met nieuwe grenswaarden. Er moet een ecologische 
voordeel bereikt worden met een benadering van de grenswaarden in 3 fases. De 
overgangsvoorzieningen moeten rekening houden met de behoefte van de fabrikanten om het product 
te herontwerpen in overeenstemming met de gewoonlijke productcycli. 

Amendement 123
Britta Reimers

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie Beschrijving van de voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]
Grenswaar-
den voor de 
typegoed-

keuring van 
nieuwe 

voertuig-typen

Grenswaar-
den voor de 
typegoed-

keuring van 
nieuwe 

voertuig-typen

Grenswaarden voor 
de registratie, de 
verkoop en het in 

het verkeer 
brengen van 

nieuwe voertuigen
Fase 1, geldig 

vanaf 
[2 jaar na 

publicatie]

Fase 2, geldig 
vanaf 

[5 jaar na 
publicatie]

Fase 3, geldig 
vanaf 

[7 jaar na 
publicatie]

Algeme
en

Ter-
rein 

*

Algeme
en

Ter-
rein 

*

Algeme
en Ter-rein *

M Voertuigen voor personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1 aantal stoelen ≤ 9; 
verhouding vermogen/ massa > 150 kW/t 71 71 69 69 69 69

M2 aantal stoelen > 9; massa < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2 aantal stoelen > 9; 2 ton < massa < 3.5 ton 73 74 71 72 71 72

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 ton < massa < 5 
ton; 
nominaal motorvermogen < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 ton < massa < 5 
tons; 
nominaal motorvermogen > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 aantal stoelen > 9; massa > 5 ton; 
nominaal motorvermogen < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3 aantal stoelen > 9; massa > 5 ton; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor goederenvervoer
N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71
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N2 3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2 3,5 t < massa < 12 t; 
75 < nominaal motorvermogen < 150 kW 75 76 73 74 73 74

N2 3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3 massa > 12 t; 
75 < nominaal motorvermogen < 150 kW 77 78 75 76 75 76

N3 massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van 
terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa > 2 t.

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, 
mag de volgende grenswaarden niet overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van de voertuigcategorie Algemene in decibel (A) gemeten 
grenswaarden 1) voor nieuwe voertuigtypen
Fase 1, geldig vanaf 2 
jaar na publciate

Fase 2, geldig 
vanaf 6 jaar na 
publicatie*

Verhouding vermogen/massa < 120 kW/t 72 70

120< Verhouding vermogen/massa < 150 kW/t 73 71

M1

Verhouding vermogen/massa > 150 kW/t 75 74

Brutovoertuiggewicht <2.5 ton 72 71M2

ton < Brutovoertuiggewicht < 3.5 ton 74 73

Brutovoertuiggewicht ≤ 2.5 to; Cap < 660ccm; PMR(GVW)<35 
kW/t

74 73

Brutovoertuiggewicht <2.5 ton 72 71

N1

2,5 ton < Brutovoertuiggewicht < 3.5 ton 74 73

Voertuig-
categorie

Beschrijving van de voertuigcategorie Algemene in decibel (A) gemeten 
grenswaarden 1) voor nieuwe voertuigtypen
Fase 1, geldig vanaf 3 
jaar na publciate

Fase 2, geldig 
vanaf 8 jaar na 
publicatie*

Brutovoertuiggewicht > 3,5 ton ; Nominaal vermogen ≤ 135 kW 75 74M2

Brutovoertuiggewicht > 3,5 ton ; Nominaal vermogen > 135 kW 76 75

Nominaal vermogen < 135 kW 76 75M3 2)

135 < Nominaal vermogen < 250 kW 79 78

M3 2) Nominaal vermogen >250 kW 80 79

Nominaal vermogen < 135 kW 78 76N2

Nominaal vermogen >135 kW 79 78

N3 Nominaal vermogen < 135 kW 79 78
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135 < Nominaal vermogen < 250 kW 81 80

Nominaal vermogen >250 kW 82 81

* Voor voertuigen in categorie M1/N1 en M2< 3,5 t is de overgangsperiode voor de verkoop en ingebruikneming van nieuwe 
voertuigen 2 jaar.
De grenswaarden worden verhoogd met +2dB voor voertuigen in de categorieën M3 en N3 en met +1dB voor alle andere 
voertuigen, mits het voertuig voldoet aan de relevante definities voor terreinvoertuigen zoals vastgelegd in Richtlijn 2007/46/EG, 
bijlage II, deel A, punt 4. 
2) De grenswaarden moeten worden verhoogd met +2dB voor voertuigen in de categorieën M2 of M3, indien het voertuig is 
uitgerust met een positieve verbrandingsmotor met een nominaal toerental van meer dan 3.500 rpm

Or. en

Motivering

Aangezien de Europese Verordening inzake geluid van voertuigen een rechtstreekse invloed heeft op 
het wereldwijde VN-ECE Reglement R51 is het belangrijk om rekening te houden met grenswaarden, 
voertuigklassen en tijdslijnen die overeenstemmen met de technologieën in alle markten die ECE-
reglement R51 toepassen en willen toepassen. Hierdoor wordt een tegenstrijdigheid van de markten 
vermeden en krijgt de fabrikant een eenvoudige toegang tot de globale markt

Amendement 124
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van de 
voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 
van nieuwe voertuigen

Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
aantal stoelen ≤ 9; 
verhouding vermogen/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 aantal stoelen > 9; massa 
< 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2 aantal stoelen > 9; 2 ton < 
massa < 3,5 ton 73 74 71 72 71 72

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 
ton < massa < 5 ton;
nominaal 

74 75 72 73 72 73
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motorvermogen < 150 
kW

M2

aantal stoelen > 9; 3,5 ton
< massa < 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9; massa 
> 5 ton; 
nominaal motorvermogen 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton;
nominaal 
motorvermogen > 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69
N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < massa < 12 t; 
75 < nominaal motorverm
ogen < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 t; 
75 < nominaal motorverm
ogen < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen 
> 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in Richtlijn 
2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de maximaal toegestane 
massa > 2 t.

Amendement 

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van 
de voertuig-
categorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A) 

[A-gewogen decibels] 

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 

nieuwe voertuigtypen**** 

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 

nieuwe voertuigtypen****

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 

nieuwe 
voertuigtypen****

Grenswaar-
den voor de 
typegoed-

keuring van 
nieuwe voer-
tuigtypen*****

Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[6 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[10 jaar na publicatie]

Fase 4, geldig
vanaf [14 jaar 
na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen ***
Voertuigen voor 
personen- en 
goederen-
vervoer *******



AM\905004NL.doc 25/52 PE491.113v02-00

NL

M1

aantal stoelen < 9; 
verhouding 
vermogen/massa 
< 120 kW/ton

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

M1

aantal stoelen < 9; 
120 kW/ton
<verhouding verm
ogen/ massa < 
160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

aantal stoelen ≤ 
9; 
verhouding verm
ogen/ 
massa > 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

 aantal stoelen > 
9; massa < 2,5 
ton; nominaal 
motorvermogen 
< 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

aantal stoelen > 9; 
massa < 2,5 ton; 
nominaal 
motorvermogen 
> 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2
aantal stoelen > 9; 
2,5 ton < massa <
3,5 ton

74 75 72 73 71 72 70

M2 aantal stoelen > 9; 
massa > 3,5 ton 76 77 73 74 72 73 71

N1 massa < 2,5 t 72 73 71 72 71 72 69

N1 2,5 t < massa < 
3,5 t 73 74 73 74 72 73 69

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor 
de typegoedkeuring 

van nieuwe 
voertuigtypen****

Grenswaar-
den voor de 
typegoed-

keuring van 
nieuwe voer-
tuigtypen*****

Fase 1, geldig vanaf 
[3 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[8 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf
[12 jaar na publicatie]

Fase 4, geldig 
vanaf [16 jaar 

na publi-
catie]

Algemeen Ter-rein * Algemeen Ter-rein * Algemee
n Ter-rein * Algemeen ***

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen 
< 100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
100 < nominaal
motorvermogen
< 180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
180 < nominaal
motorvermogen
< 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

Aantal stoelen > 
9; massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen 
> 250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 t < massa < 12 
t; nominaal 
motorvermogen < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71
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N2

3,5 t < massa < 12 
t; 75 < nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 t < massa < 
12 t; 150 < 
nominaal
motorvermogen

78 79 77 78 77 78 74

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen < 
100 kW 

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12 t; 
100 < nominaal
motorvermogen
< 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12 ton; 
150 < nominaal 
motorvermogen 
< 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen 
> 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de maximaal 
toegestane massa > 2 t.

*** Voor terreinvoertuigen worden de algemene grenswaarden verhoogd met + 1dB(A)
**** Overgangsperiode voor de eerste registratie van nieuwe voertuigen: 2 jaar na de inwerkingtreding, behalve 

voor voertuigen van M1/N1 ≤ 50kW/t en M2 ≤ 75kW, waarvoor de overgangsperiode pas geldt vanaf fase 
twee en verder. Overgangsperiode voor de eerste registratie van nieuwe voertuigen: 2 jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening.

***** Overgangsperiode voor de eerste registratie van nieuwe voertuigen: 2 jaar na de inwerkingtreding, behalve 
voor voertuigen van M1/N1 ≤ 50kW/t en M2 ≤ 75kW, waarvoor de overgangsperiode pas geldt vanaf fase 
twee en verder. Overgangsperiode voor de eerste registratie van nieuwe voertuigen: 3 jaar na de 
inwerkingtreding van de toepasselijke fase

****** De Commissie verricht een gedetailleerde studie ter validering van fase 4 voor wat betreft de technische 
haalbaarheid van de voorgestelde geluidsgrenswaarden na de invoering van fase 3. Indien die beoordeling 
een positief resultaat oplevert, wordt fase 4 toegepast voor een periode van vier jaar na de publicatie van de 
studie van de Commissie.

******* M1 -Voertuigen voor speciale doeleinden:
Bij voertuigen toegankelijk voor rolstoelen (zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, punt 5.5 van Richtlijn 
2007/46/EG) en gepantserde voertuigen (zoals gedefinieerd in bijlage II, deel A, punt 5.2 van Richtlijn 
2007/46/EG) is een aanpassing in de pijpen van het uitlaatsysteem toegestaan zonder verdere testen,
vooropgesteld dat alle originele voorzieningen voor de emissiecontrole, met inbegrip van speciale filters 
(als die er zijn), gehandhaafd worden.

******** Voor voertuigen, die overeenkomstig bijlage XII, deel A, punt 1. van Richtlijn 2007/46/EG in kleine series 
geproduceerd zijn, worden de toepassingsdata voor fase 1 en 2 met twee jaar uitgesteld.

Or. en

Motivering

In order to increase the health benefits and to enhance legal certainty, long-term noise limit values 
should be established. The vehicle categories should be updated to the latest technical standards. 
These adaptations should make it possible to define ambitious noise limit values and to optimize the 
overall noise reduction. Further differentiating the vehicle categories enables us to establish more 
ambitious noise limit values for vehicles with lower engine power and more realistic noise limit values 
for vehicles with higher engine power. The Regulation should reflect the differences in development 
and production of passenger cars and heavy duty vehicles. Accordingly, different phases for passenger 
cars and commercial vehicles shall be established. 
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Amendement 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage III 

Door de Commissie voorgestelde tekst
Bijlage III

Grenswaarden
Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuigcategorie Beschrijving van de 
voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen
Fase 1, geldig vanaf
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personenvervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
aantal stoelen < 9;
verhouding vermogen/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
aantal stoelen > 9;
massa < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9;
2 t < massa < 3,5 t 73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 9;
3,5 t < massa < 5 t;
nominaal motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 9;
3,5 t < massa < 5 t;
nominaal motorvermogen >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9;
massa > 5 t;
nominaal motorvermogen <
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

aantal stoelen > 9;
massa > 5 t;
nominaal motorvermogen >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 t < massa < 12 t;
nominaal motorvermogen < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t < massa < 12 t;
75 < nominaal 
motorvermogen < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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N2
3,5 t < massa < 12 t;
nominaal 
motorvermogen > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 t;
75 < nominaal motor-
vermogen < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 t;
nominaal motorvermogen >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Hogere grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4.

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de maximaal 
toegestane massa > 2 t.

Amendement
Bijlage III

Grenswaarden
Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuigcategorie Beschrijving van de 
voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen
Fase 1, geldig vanaf
[1 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf
[6 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf
[8 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personenvervoer

M1
aantal stoelen < 9; < 125 
kW/t 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1

aantal stoelen < 9; 125 
kW/t < verhouding 
vermogen/massa <
150 kW/t

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1

aantal stoelen ≤ 9;
verhouding 
vermogen/massa > 
150kW/ton

75 74 74

M1

aantal stoelen ≤ 4 
inclusief bestuurder; 
verhouding 
vermogen/massa  > 
200kw/ton; R punt van de 
bestuurdersstoel < 450 
mm from ground 

77 / 76 / 76 /

M2
aantal stoelen > 9;
massa < 2,5 t 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9;
2,5 t < massa < 3,5 t 74 75 72 73 72 73

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 
t < massa < 5 t; nominaal 
motorvermogen < 150 kW

76 77 75 76 75 76

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 t < 
massa < 5 t; nominaal 
motorvermogen > 150 kW

77 78 76 77 76 77

M3
aantal stoelen > 9; massa 
> 5 t; nominaal 
motorvermogen  < 180 kW

76 77 75 76 75 76
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M3
aantal stoelen > 9; massa 
> 5 t; 180 kw <nominaal 
motorvermogen < 250 kW

79 80 78 79 78 79

M3
aantal stoelen > 9; massa 
> 5t; nominaal 
motorvermogen > 250kW

80 81 79 80 79 80

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2,5 t 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 t < massa < 3,5 t 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 t  <massa < 12 t;
nominaal motorvermogen < 
150 kW

77 78 76 77 76 77

N2
3,5 t < massa < 12 t;
75 < nominaal 
motorvermogen > 150 kW

78 79 77 78 79 78

N3
massa > 12 t;
nominaal motor-
vermogen < 180 kW

79 80 78 79 78 79

N3
massa > 12t; 
180<nominaal 
motorvermogen < 250 kW

81 82 80 81 80 81

N3

massa > 12 tons;
nominaal 
motorvermogen >250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Voor M1-voertuigen, als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in Richtlijn 
2006/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4, en bovendien een doorwaadhoogte heeft van meer dan 500 mm en 
een klimvermogen van 35 graden.

Opmerking Grenswaarden N3 uitsluitend als "normale" banden voor de test kunnen worden gebruikt.

Or. en

Justification

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. A 
new better categorisation must take into account customer demands for an increased diversification of 
products. The lead time proposed by the Commission is too short and will lead to a premature 
termination of many vehicle types in production. For stage 1 the vehicle manufacturers will have to 
modify 23-89% of their fleet and for stage 2 between 75-100% of their remaining products. This will 
cause unpredictable losses. The amendment proposes a first step affecting already about 10-30% of 
the vehicle fleet, followed by a second step affecting another 20-40% depending on the proposed 
subcategories. This is technically feasible and affordable.

The limit values proposed for cars are based on the test requirements of 2 m/s2, the same as during the 
monitoring period. The Commission in its proposal has changed this test condition to 3 m/s2. The 
Parliament is encouraged to return to the original test condition. If this is not the case the limits in the 
table above shall be increased by +1 dB(A).

The limit values propose for heavy commercial vehicles are set to 82 dB(A), 81 dB(A) and 80 dB(A) in 
stage 1, effecting already 17-28%  of all vehicles, based on the ACEA study with 159 analysed data 
files, corrected to the use of normal tyres. The lower limit values proposed by the Commission are 
based on the Venoliva study, where only 100 data files were analysed even if it was known that the 
manufacturers sent at least 159 data files. Already in 2010 ACEA aposed to this. The final Venoliva 
study from 2011stated that 179 data files have been in the data base but again only 100 data files were 
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used for the analysis.

Amendement 126
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden 
niet overschrijden:

Voertuig-
categorie Beschrijving van de 

voertuigcategorie

Grenswaarden uitgedrukt in dB(A) [decibel(A)]

Grenswaarden voor 
de typegoedkeuring 
van nieuwe voertuig-

typen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor 
de registratie, de 

verkoop en het in het 
verkeer brengen van 
nieuwe voertuigen

Fase 1 geldig vanaf [2 
jaar na publicatie]

Fase 2 geldig vanaf [5 
jaar na publicatie]

Fase 3 geldig vanaf [7 
jaar na publicatie]

Algemeen

Terrein
-

voertui
g *

Algemeen
Terrein-
voertuig 

*
Algemeen

Terrein
voertui

g *

M Voertuigen voor 
personenvervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

aantal stoelen < 9;
verhouding vermo-
gen/massa > 150 kW
/t

71 71 69 69 69 69

M2
aantal stoelen > 9; 

massa < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9; 
2 ton < massa <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton;
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton;
nominaal motor-
vermogen > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton;
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 aantal stoelen > 9; 77 79 75 77 75 77
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massa > 5 ton;
nominaal 
motorvermogen >
150 kW

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 ton 71 71 69 69 69 69

N1
2 ton < massa < 3,5 
ton 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 ton < massa < 12 
ton;
nominaal 
motorvermogen < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 ton < massa < 12 
ton;
75 < nominaal motor
vermogen < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 ton < massa < 12 
ton;
nominaal 
motorvermogen >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 ton;
75 < nominaal motor
vermogen < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 ton;
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Hogere grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen 
in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4.

** Voor voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa meer dan 2 ton bedraagt.

Amendement

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele
getal, mag de volgende grenswaarden niet overschrijden:

Algemene igrenswaarden uitgedrukt in decibel (A) 1) voor nieuwe 
voertuigtypen

Voertuigc
ategorie

Beschrijving van de 
voertuigcategorie 

Fase 1 geldig vanaf 2 
jaar na
ingebruikneming

Fase 2 geldig vanaf 6 
jaar na
ingebruikneming*

Fase 3***, geldig vanaf
10 jaar na
ingebruikneming**

Verhouding 
vermogen/massa (PMR)<
120 kW/t

71 70 68

M1 2) 120< PMR < 150 kW/t 72 71 69
PMR > 150 kW/t 74 73 72
maximaal toegestane massa 
< 2,5 t; nominaal 
motorvermogen < 75 kW/t

71 70 69

M2
maximaal toegestane massa 
< 2,5 t; nominaal 
motorvermogen > 75 kW/t

72 71 70

2,5 t < maximaal toegestane 
massa < 3,5 t;

74 73 71

N1 maximaal toegestane massa 
<2.5 t

72 71 69



PE491.113v02-00 32/52 AM\905004NL.doc

NL

2,5 t < maximaal toegestane 
massa < 3.5 t

74 73 70

Algemene grenswaarden 1) voor nieuwe voertuigtypen, uitgedrukt in 
decibel (A)

Voertuig-
categorie

Beschrijving van de 
voertuigcategorie

Fase 1 geldig vanaf 3 
jaar na 
ingebruikneming

Fase 2 geldig vanaf 8 
jaar na 
ingebruikneming

Fase 3*** geldig vanaf 
12 jaar na 
ingebruikneming**

M2
maximaal toegestane massa 
> 3,5 t; nominaal 
motorvermogen < 150 kW

76 74 72

maximaal toegestane massa 
> 3,5 t; nominaal 
motorvermogen > 150 kW

77 75 73

M3
nominaal motorvermogen < 
100 kW

74 73 71

100 < nominaal 
motorvermogen < 150 kW

76 75 73

150 < nominaal 
motorvermogen < 250 kW

79 78 76

nominaal motorvermogen > 
250 kW

80 79 78

nominaal motorvermogen <
75 kW

76 75 73

N2 75 < nominaal 
motorvermogen < 150 kW

77 76 74

nominaal motorvermogen > 
150 kW

78 77 75

nominaal motorvermogen <
100 kW

76 75 73

N3 100 < nominaal 
motorvermogen < 150 kW

79 78 76

150 < nominaal 
motorvermogen < 250 kW

81 80 78

nominaal motorvermogen > 
250 kW

82 81 80

* Voor voertuigen van de categorieën M1/N1 en M2 < 3.5 t bedraagt de overgangsperiode voor de 
verkoop en ingebruikneming van nieuwe voertuigen 2 jaar.

** Voor alle voertuigen bedraagt de overgangsperiode voor de verkoop en ingebruikneming van nieuwe 
voertuigen 3 jaar.

*** Direct na de voorafgaande fase houdt de Commissie een studie om de haalbaarheid van deze fase te 
beoordelen. In het geval van een positieve beoordeling wordt deze fase voor een periode van vier jaar 
toegepast, gerekend vanaf het moment van publicatie van de studie.

1) De grenswaarden worden voor voertuigen van de categorieën M3 and N3 met +2 dB en voor alle andere 
voertuigen met +1 dB verhoogd als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4.  

2) De grenswaarden worden voor voertuigen van categorie M1 met +1 dB verhoogd wanneer de 
voertuigen met banden van categorie C1D of C1E zijn uitgerust, overeenkomstig de definitie in 
Verordening (EG) nr. 661/2009, bijlage II, deel A. 

Or. de

Motivering

Met het oog op het waarborgen van een passend evenwicht tussen de noodzaak van handhaving van de 
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ontwikkelingscycli in de industrie en de rechtszekerheid, enerzijds, en van totstandbrenging van de 
noodzakelijke gezondheidsbescherming, anderzijds, zijn de fasen aangepast. Met name fase 3 kenmerkt 
zich door ambitieuze doelstellingen. Bovendien ziijn de voertuigcategorieën aangepast aan de 
recentste technische normen. Een verdere differentiëring van deze voeruigcategorieën maakt het 
mogelijk realistischere grenswaarden voor het geluidsniveau vast te stellen. De perioden zijn 
verenigbaar met de gangbare productiecycli, en ze zijn verschillend voor lichte en zware 
bedrijfsvoertuigen.

Amendement 127
Sabine Wils

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van 
de 

voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]
Grenswaar-den voor 
de typegoed-keuring 
van nieuwe voertuig-

typen

Grenswaar-den voor 
de typegoed-keuring 
van nieuwe voertuig-

typen

Grenswaarden voor de registratie, de 
verkoop en het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen

Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personenvervoer

M1 aantal stoelen ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

aantal stoelen ≤ 9; 
verhouding vermo
gen/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
aantal stoelen > 9; 
massa < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9; 
2 ton < massa <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton; 
nominaal 
motorvermogen 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton; 
nominaal 
motorvermogen >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 

75 76 73 74 73 74
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150 kW

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
nominaal 
motorvermogen <
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
75 < nominaal mot
orvermogen < 150
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < massa <
12 t; 
nominaal 
motorvermogen 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 t; 
75 < nominaal mot
orvermogen < 150
kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van 
terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa > 2 t.

Amendement van het Parlement

Bijlage III
Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van de 
voertuigcategorie

Grenswaarden uitgedrukt in dB(A)
[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor 
de typegoed-

keuring van nieuwe 
voertuig-typen

Grenswaarden 
voor de 

typegoed-keuring 
van nieuwe 

voertuig-typen

Grenswaarden voor 
de registratie, de 
verkoop en het in 

het verkeer 
brengen van 

nieuwe voertuigen

Grenswaarden 
voor de 

typegoed-keuring 
van nieuwe 

voertuig-typen

Grenswaarden 
voor de 

registratie, de 
verkoop en het in 

het verkeer 
brengen van 

nieuwe 
voertuigen

Fase 1, geldig 
vanaf [1 jaar na 

publicatie]

Fase 2, geldig 
vanaf [2 jaar na 

publicatie]

Fase 3, geldig 
vanaf [4 jaar na 

publicatie]

Fase 4, geldig 
vanaf [6 jaar na 

publicatie]

Fase 5, geldig 
vanaf [8 jaar na 

publicatie]
Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen

M Voertuigen voor 
personen-vervoer

M1** aantal stoelen < 9 70 68 68 66 66
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verhouding vermogen/ 
massa <  150 kW/t

M1**
aantal stoelen ≤ 9; 
verhouding vermogen/ 
massa > 150 kW/t

71 69 69 67 67

M2
aantal stoelen > 9;
massa < 2,5 t 72 70 70 68 68

M2
aantal stoelen > 9;
2,5 t < maximum massa 
< 3,5 t

73 71 71 69 69

M2
aantal stoelen > 9;
3,5 ton < maximum 
massa < 5 ton 

74 72 72 70 70

M3

aantal stoelen > 9;
maximum massa > 5 t;
nominaal motorvermogen 
< 250 kW

75 73 73 71 71

M3

aantal stoelen > 9;
maximum massa > 5 t;
nominaal motorvermogen 
> 250 kW

77 75 75 73 73

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1**
maximum massa < 2,5
ton 71 69 69 67 67

N1**
2,5t < maximum massa <
3,5 t 72 70 70 68 68

N2

3,5 ton < maximum
massa < 12 ton
nominaal motorvermogen 
< 150 kW

75 73 73 71 71

N2
3,5 t < massa < 12 t 
nominaal motorvermogen 
> 150 kW

77 75 75 73 73

N3
maximum massa > 12 t;
nominaal motorvermogen 
< 250 kW

76 74 74 72 72

N3
maximum massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen 
> 250 kW

78 76 76 74 74

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de maximaal 
toegestane massa > 2 t.

*** Alle grenswaarden voor N3-voertuigen werden verlaagd met 1dB (A) om rekening te houden met de wijziging van 
de instructies voor de banden in testmethode B.

**** Voor terreinvoertuigen zijn alle grenswaarden 1dB (A) lager.

Or. en

Amendement 128
Toine Manders, Satu Hassi

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III
Grenswaarden
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Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:

Voertuig-
categorie

Beschrijving van 
de 

voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]
Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaarden voor de registratie, 
de verkoop en het in het verkeer 
brengen van nieuwe voertuigen

Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

aantal stoelen < 9; 
verhouding vermo
gen/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
aantal stoelen > 9; 
massa < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9; 
2 ton < massa <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
nominaal 
motorvermogen < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
75 < nominaal mot
orvermogen < 150
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < massa < 
12 t; 
nominaal 
motorvermogen 
> 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N3

massa > 12 t; 
75 < nominaal mot
orvermogen < 150
kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in 
Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de maximaal 
toegestane massa > 2 t.

Voertuig-
categorie Beschrijving van de voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]
Grenswaarden voor de 

typegoedkeuring van nieuwe 
voertuigtypen

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van nieuwe 

voertuigtypen
Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

M Voertuigen voor personenvervoer

M1 aantal stoelen < 9 68 67

M1
aantal stoelen < 9; 
verhouding vermogen/massa > 150 kW/t 71 69

M2 aantal stoelen > 9; massa < 3,5 ton 73 71

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 ton < massa < 5 ton; 
nominaal motorvermogen < 150 kW 74 72

M2
aantal stoelen > 9; 3,5 ton < massa < 5 ton; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 76 74

M3
aantal stoelen > 9; massa > 5 ton; 
nominaal motorvermogen < 150 kW 75 73

M3
aantal stoelen > 9; massa > 5 ton; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 77 75

N Voertuigen voor goederenvervoer

N1 massa < 2,5 t 68 67

N1 2,5 t < massa < 3,5 t 70 68

N2
3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen < 150 kW 75 73

N2
3,5 t < massa < 12 t; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 77 75

N3
massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen < 150 kW 77 75

N3
massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen > 150 kW 79 77

* Voor alle voertuigen zullen de grenswaardes met 1 dB(A) verhoogd worden als het voertuig voldoet aan 
de relevante definitie van terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van alle categorieën is de overgangsperiode voor de verkoop en ingebruikneming van 
nieuwe voertuigen 2 jaar.

Or. en

Motivering

Noise is a severe damage of health. Studies show that source abatement is cost efficient and silent 

Amendement
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vehicles on silent tyres are most cost effective. This approach is also based on the “polluter pays 
principle” which is fair and balanced. This proposal is ambitious to limit noise damage, but also 
realistic to enable the industry to adapt. As obliged by the Safety Regulation (2009/661) more silent 
tyres are demanded, also for new vehicles. This means new vehicles will be more silent, also in the 
approval test. Low noise technology for cars is already in the market. 63% of the cars fulfil the first 
phase of the Commission proposal. With the tyre noise demands coming into force by November 2012, 
this will even be more: 95%. This means that the first Commission phase is already dealt with and can 
be skipped. The Commission second phase is adequate and even a third step is feasible. Already more 
than 20% of the vehicles is substantial more silent than the second requirement of the Commission. 
Cars which fulfil the new second step are already on the market now. So the technology is available. 
For trucks, limit values have to be corrected for a change in the measurement method. In Geneva, the 
method has been changed (silent tyres allowed instead of noisy traction tyres). Trucks also will 
become more silent in type approval measurements. The first step is fulfilled.
Noisy traction tyres have been replaced by more silent steering tyres, giving a 1 a 2 dB lower 
measured result. This is confirmed by the limit proposal from Japan in UNECE/GRB (ECE-TRANS-
WP29-GRB-55-inf01e and inf10e). The feasibility of the final step of 77 dB(A) from the Japanese 
proposal is confirmed by a recent study, where the encapsulation technology of 1990 was combined 
with the silent engines of 2012, giving a noise emission of 77 dB(A). 

The limit values of M1, N1 and N3 vehicles have been lowered compared to the Commission's 
proposal. With regard to M1 and N1 vehicles, because more silent tyres will become available as from 
1 November 2012 due to EC directive 2009/661. For N3, vehicles because the measurement method 
has been changed, giving lower test results (noisy traction tyres have been replaced by more silent 
steering tyres). 

The vehicles categories, the off road allowance and the transitional provisions have been rationalized 
and simplified.

In order to ensure the appropriate balance between the need to maintain industrial development cycles 
and legal certainty and to achieve the necessary public health benefits, four phases have been 
established. Phases 3 and 4 in particular set ambitious targets. The vehicle categories have also been 
updated to the latest technical standards. The further differentiation of these vehicle categories 
enables more realistic noise limit values. The time periods are compatible to typical production cycles 
and are different for light duty and heavy duty vehicles. 

Amendement 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Voorstel voor een verordening
Bijlage III

Door de Commissie voorgestelde tekst

Bijlage III

Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 



AM\905004NL.doc 39/52 PE491.113v02-00

NL

overschrijden:
Voertuig-
categorie

Beschrijving van 
de 

voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen
Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[7 jaar na publicatie]

Algemeen Ter-rein * Algemeen Ter-rein * Algemeen Ter-rein *

M Voertuigen voor 
personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
aantal stoelen ≤ 9; 
verhouding vermog
en/ 
massa > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2 aantal stoelen > 9; 
massa < 2 ton 72 72 70 70 70 70

M2
aantal stoelen > 9; 
2 ton < massa <
3,5 ton

73 74 71 72 71 72

M2

aantal stoelen > 9; 
3,5 ton < massa <
5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 
9; 3,5 ton < massa 
< 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton; 
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 ton;
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Voertuigen voor 
goederenvervoer

N1 massa < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
nominaal 
motorvermogen < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
75 < nominaal mot
orvermogen < 150
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < massa < 12 
t; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 massa > 12 t; 
75 < nominaal mot 77 78 75 76 75 76
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orvermogen < 150
kW

N3
massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van 
terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa > 2 t.

Amendement

Bijlage III

Grenswaarden

Het overeenkomstig bijlage II gemeten geluidsniveau mag de volgende grenswaarden niet 
overschrijden:
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Voertuig-
categorie Beschrijving van de voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop 
en het in het verkeer 
brengen van nieuwe 

voertuigen

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen

Fase 1, geldig vanaf 
[1 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[3 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 4, geldig vanaf 
[8 jaar na publicatie]

Fase 5, geldig vanaf 
[10 jaar na publicatie]

Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein * Algemeen Terrein *
M Voertuigen voor personen-vervoer

M1 aantal stoelen < 9
verhouding vermogen/ massa < 150 kW/t 70 71** 68 69** 68 69** 66 67 66 67

M1 aantal stoelen < 9
verhouding vermogen/ massa > 150 kW/t 71 71** 69 69** 69 69** 67 67** 67 67**

M2 aantal stoelen > 9;
massa < 2,5 t 72 72 70 71 70 71 68 69 68 69

M2 aantal stoelen > 9;
2 t < massa < 3,5 t 73 74 71 72 71 72 69 70 69 70

M2 aantal stoelen > 9;
3,5 ton < maximum massa < 5 ton 74 75 72 73 72 73 70 71 70 71

M3
aantal stoelen > 9;
massa > 5 t;
nominaal motorvermogen < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

M3
aantal stoelen > 9;
massa > 5 t;
nominaal motorvermogen > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

Voertuig-
categorie Beschrijving van de voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop 
en het in het verkeer 
brengen van nieuwe 

voertuigen

Grenswaar-den voor de 
typegoed-keuring van 
nieuwe voertuig-typen

Grenswaarden voor de 
registratie, de verkoop en 
het in het verkeer brengen 

van nieuwe voertuigen

Fase 1, geldig vanaf 
[1 jaar na publicatie]

Fase 2, geldig vanaf 
[3 jaar na publicatie]

Fase 3, geldig vanaf 
[5 jaar na publicatie]

Fase 4, geldig vanaf 
[8 jaar na publicatie]

Fase 5, geldig vanaf 
[10 jaar na publicatie]

Algemeen Ter-rein * Algemeen Ter-rein * Algemee Ter-rein * Algemee Ter-rein * Algemeen Ter-rein *
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n n
N Voertuigen voor goederenvervoer

N1 maximum massa < 2,5 ton 71 72** 69 70** 69 70** 67 68** 67 68**

N1 2 t < massa < 3,5 t 72 73** 70 71** 70 71** 68 69** 68 69**

N2 3,5 ton < maximum massa < 12 ton
nominaal motorvermogen < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71 72 71 72

N2 2,5 t < massa < 3,5 t 
nominaal motorvermogen > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73 75 73 75

N3 massa > 12 t;
nominaal motorvermogen < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73 74 73 74

N3 massa > 12 t; 
nominaal motorvermogen > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75 77 75 77

* Verhoogde grenswaarden gelden alleen als het voertuig voldoet aan de relevante definitie van 
terreinvoertuigen in Richtlijn 2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Bij voertuigen van categorie M1 gelden de hogere grenswaarden voor terreinvoertuigen alleen als de 
maximaal toegestane massa > 2 t.

*** Alle grenswaarden voor N3-voertuigen werden verlaagd met 1dB (A) om rekening te houden met de 
wijzigingen van de instructies voor banden in testmethode B 

Or. en
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Amendement 130
Karl-Heinz Florenz

Voorstel voor een verordening
Bijlage III, voetnoot bij tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het overeenkomstig bijlage VIII gemeten 
geluidsniveau mag 90 dB(A) bij een 
maximale snelheid van 130 km/h niet 
overschrijden, ongeacht de 
verkeerssituatie.

Or. de

Motivering

Deze verordening moet waarborgen dat extreem hoge geluidsniveaus van motorvoertuigen worden 
uitgesloten. 

Amendement 131
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Andres Perello 
Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage III - punt 1 – onder de tabel (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en mag niet meer zijn dan 90 dB(A) in 
eender welke rijomstandigheden onder 
een maximumsnelheid van 130 km/u, in 
overeenstemming met Bijlage VIII. 

Or. en

Motivering

Het is gepast dat  de Verordening ervoor zorgt dat extreme geluidsemissies bij volle of gedeeltelijke  
kracht uitgesloten zijn. De bepalingen moeten duidelijke versterking in het verkeer door de 
relevante autoriteiten mogelijk maken. 

Amendement 132
Sabine Wils
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – onder de tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

en mag niet meer zijn dan 87 dB(A) in 
eender welke rijomstandigheden, onder 
een maximumsnelheid van 130 km/u, in 
overeenstemming met Bijlage VIII. 

Or. en

Motivering

Het is gepast dat  de Verordening ervoor zorgt dat extreme geluidsemissies bij volle of gedeeltelijke  
kracht uitgesloten zijn. De bepalingen moeten duidelijke versterking in het verkeer door de 
relevante autoriteiten mogelijk maken. 

Amendement 133
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 3.2.2. – alinea 2 – inleidende formule

Behalve aan de voorschriften van de 
punten 1 tot en met 3.2.2 moet ook aan de 
volgende voorschriften worden voldaan:

Behalve aan de voorschriften vermeld in 
punt 1 tot 3.2.1.4 worden de volgende 
aanbevelingen gegeven, die moeten 
beschouwd worden als voorschriften voor 
nieuw gebouwde testbanen:

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat een wijziging in de specificatie voor de bouw van een testsite. 
Hetgeen tot nu toe een aanbeveling was, wordt verplicht. Door deze wijziging wordt elke testbaan 
die momenteel in Europa wordt gebruikt onderworpen aan hercertificatie alsof het nieuw gebouwd 
is.

Amendement 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 3.2.2 - alinea 2 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve aan de voorschriften van de 
punten 1 tot en met 3.2.2 moet ook aan de 
volgende voorschriften worden voldaan:

Behalve de voorschriften van de punten 1 
tot en met 3.2.1.4 worden de volgende 
aanbevelingen gedaan:

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet een wijziging in de specificatie voor de bouw van de 
testbaan. Hetgeen tot nu toe een aanbeveling is voor wegenbouwers (betreffende richtsnoeren voor 
de aanleg van een testbaan), krijgt nu een verplicht karakter. Deze wijziging is aangebracht zonder 
overleg en de Commissie licht de wijziging ook niet toe. Het gevolg van de wijziging is dat elke
testbaan opnieuw gecertificeerd zal moeten worden (alsof het een nieuwe testbaan betrof). Niemand 
weet wat de gevolgen van de wijziging van de specificaties zijn; mogelijkerwijs moeten veel 
testbanen zelfs opnieuw worden aangelegd. Zoals reeds werd aangegeven, is er een nieuwe ISO-
norm, die naar verwachting de huidige definities voor testbanen binnen een paar jaar zal 
vervangen. Vandaar dat wordt aanbevolen het voor nu te laten bij de huidige specificaties.

Amendement 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 3.2.2 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Behalve aan de voorschriften van de 
punten 1 tot en met 3.2.2 moet ook aan de 
volgende voorschriften worden voldaan:

Behalve aan de voorschriften van de 
punten 1 tot en met 3.2.2 moet ook aan de 
volgende voorschriften van ISO 
10844:2011 worden voldaan of moet er 
referentie gemaakt worden naar ISO 
10844:1994 voor een overgangsperiode 
van 5 jaar:

Or. en

Motivering

Dit voorschrift moet overeenkomen met zowel paragraaf 1 van Bijlage VII van deze Verordening 
als het werk uitgevoerd door VN/ECE. De voorschriften vermeld in deze paragraaf van punt (a) tot 
(g) zijn overgenomen uit de ISO-norm 10844:2011. Deze norm is echter nog niet opgenomen in een 
VN/ECE-reglement. Daarom is nodig om ook een referentie te maken naar de vorige versie van de 
ISO-norm 10844:1994 gedurende een overgangsperiode van vijf jaar zodat de VN/ECE  zijn 
reglementen kan wijzigen en de testvoorzieningen de wijzigingen kunnen doorvoeren die geëist 
worden door de versie van 2011 van deze norm.
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Amendement 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 2 – voetnoot 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1/ ISO10844:1994. 1/ Gedurende de eerste vijf jaar na 
inwerkingtreding van deze Verordening 
kunnen fabrikanten gebruik maken van 
testbanen die gecertificeerd zijn volgens 
ISO 10844:1994 of ISO 10844:2011. Na 
deze datum moeten fabrikanten gebruik 
maken van testbanen die enkel 
overeenstemmen met ISO 10844:2011.

Or. en

Motivering

ISO10844:1994 werd bijgewerkt in maart 2011 naar de nieuwe ISO-norm ISO10844:2011. De 
nieuwe tekst is echter nog niet ingevoerd in alle VN/ECE-reglementen betreffende voertuig- en 
bandentestvoorzieningen. Daarom is het belangrijk om een overgangsperiode te hebben tussen de 
twee normen zodat fabrikanten de mogelijkheid hebben om een baan te heraanleggen en zodat de 
VN/ECE de referentie naar de nieuwe norm kan invoegen in zijn reglementen.

Amendement 137
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Andres Perello Rodriguez

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 4.3.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. Voor de toepassing van deze norm 
moet de textuurdiepte op minstens tien 
gelijk uit elkaar liggende plaatsen in de 
wielsporen van het proeftraject worden 
gemeten; daarbij wordt de gemiddelde 
waarde vergeleken met de gespecificeerde 
minimale textuurdiepte. Zie ISO-norm 
10844:1994 voor de beschrijving van de 
procedure.

4.3. Voor de toepassing van deze norm 
moet de textuurdiepte op minstens tien 
gelijk uit elkaar liggende plaatsen in de 
wielsporen van het proeftraject worden 
gemeten; daarbij wordt de gemiddelde 
waarde vergeleken met de gespecificeerde 
minimale textuurdiepte. Zie ISO-norm 
2011:1994 voor de beschrijving van de 
procedure.

Or. en
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Motivering

Reglement moet in overeenstemming zijn met huidige ISO-normen. 

Amendement 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 2.3. – rij 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

voertuigacceleratie awot ASEP: awot ≤ 5,0
m/s2

voertuigacceleratie awot ASEP: awot ≤ 4,0
m/s2

Or. en

Motivering

De acceleratiesnelheid die nodig is in de ASEP-test zoals vermeld in het voorstel van de Commissie 
is niet representatief voor rijomstandigheden in de stad.  Bovendien wordt de test complexer en 
moeilijker om voortdurend te herhalen tegen hogere acceleraties. De gegevens die gebruikt worden 
voor de ASEP worden niet afgeleid uit de gegevens van methode B. Eigenlijk zijn methode B en 
ASEP niet verwant en dus moeten wijzigingen aan methode B niet doorgevoerd worden in de ASEP-
test. Bovendien werd er geen beoordeling van de volledige impact uitgevoerd om rekening te 
houden met de wijziging van 4.0 naar 5.0 m/s2.

Amendement 139
Salvatore Tatarella, Ouzky Miroslav, Martin Callanan 

Voorstel voor een verordening
Bijlage 8 – paragraaf 2.4 – alinea 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de ASEP-test representatief en 
herhaalbaar te maken (voor de 
typegoedkeuringsautoriteit)moet het 
voertuig getest worden met kalibratie van 
de productie versnellingsbak.

Or. en

Motivering

Het gebruik van de productie versnellingsbak kalibratie is nodig omwille van het volgende: 
aangezien de versnellingsbak moet bediend worden buiten zijn ‘normale’ parameters, is er een 
kalibratie nodig om de geselecteerde versnellingen ‘vast te houden’ tijdens de ASEP-test; In dit 
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opzicht is een speciale kalibratie niet beschikbaar voor productiewagens.  Conformiteit van 
Productie is dan ook niet haalbaar; Niet-lineaire acceleratie: een hoge versnelling aanhouden en 
volle kracht toepassen vanuit een laag toerental kan ervoor zorgen dat de motor ‘flairt’. Flikkeren 
wordt veroorzaakt door de koppelomvormer die slipt tegen een laag toerental.

Amendement 140
Karl-Heinz Florenz

Proposal for a regulation
Bijlage VIII – punt 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als het gemeten geluidsniveau op een punt 
de grenswaarde overschrijdt, moeten op 
hetzelfde punt twee aanvullende metingen 
worden verricht om de meetzekerheid te 
verifiëren. Het voertuig voldoet nog steeds 
aan de ASEP als het gemiddelde van de 
drie geldige metingen op dit specifieke 
punt voldoet aan de specificatie.

Als het gemeten geluidsniveau op een punt 
de grenswaarde overschrijdt, moeten op 
hetzelfde punt twee aanvullende metingen 
worden verricht om de meetzekerheid te 
verifiëren. Het voertuig voldoet nog steeds 
aan de ASEP als het gemiddelde van de 
drie geldige metingen op dit specifieke 
punt voldoet aan de specificatie. Het 
voertuig mag in geen enkele 
verkeerssituatie 90 dB(A) overschrijden.

Or. de

Motivering

Deze verordening moet waarborgen dat extreem hoge geluidsniveaus worden uitgesloten.

Amendement 141
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX

Maatregelen om de hoorbaarheid van hybride en elektrische voertuigen te waarborgen

Deze bijlage betreft akoestische voertuigwaarschuwingssystemen voor hybride elektrische en 
puur elektrische wegvoertuigen (hev's en ev's).
A Akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem
1. Definitie

Een akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS) is een geluidsproducerende 
voorziening die bedoeld is om voetgangers en kwetsbare weggebruikers te informeren.

2. Prestaties van het systeem
Als op een voertuig een AVAS is geïnstalleerd, moet het voldoen aan onderstaande 
voorschriften.

3. Bedrijfsomstandigheden
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a) Geluidsproductiemethode
Het AVAS moet automatisch een geluid produceren in het minimumsnelheidsbereik van het 
voertuig, d.w.z. vanaf het starten tot ongeveer 20 km/h, en bij het achteruitrijden indien van 
toepassing voor die voertuigcategorie. Wanneer het voertuig is uitgerust met een 
verbrandingsmotor die binnen bovengenoemd snelheidsbereik van het voertuig draait, hoeft 
het AVAS mogelijk geen geluid te produceren.
Bij voertuigen met een akoestisch waarschuwingssysteem voor achteruitrijden, hoeft het 
AVAS bij het achteruitrijden geen geluid te produceren.

b) Pauzeschakelaar
Het AVAS mag een schakelaar hebben om de werking ervan tijdelijk stop te zetten 
("pauzeschakelaar").
Als een pauzeschakelaar aanwezig is, moet het voertuig echter ook zijn uitgerust met een 
voorziening die de bestuurder op de bestuurdersstoel erop attendeert dat het systeem dat 
over het naderende voertuig informeert, in de pauzestand staat.
Nadat het AVAS met een pauzeschakelaar is stopgezet, moet het steeds weer in werking 
kunnen treden.
Indien een pauzeschakelaar in het voertuig is gemonteerd, moet hij zo zijn geplaatst dat de 
bestuurder hem makkelijk kan vinden en bedienen.

c) Demping
Tijdens bepaalde perioden waarin het voertuig wordt gebruikt, mag het geluidsniveau van 
het AVAS worden gedempt.

4. Geluidstype en -volume
a) Het door het AVAS te produceren geluid moet een continu geluid zijn dat de voetgangers en 

kwetsbare weggebruikers erop attendeert dat een voertuig in beweging is. 
De volgende en soortgelijke geluidstypen zijn echter niet aanvaardbaar:
i) het geluid van een sirene, claxon, klok, bel of hulpverleningsvoertuig;
ii) alarmgeluiden zoals een brand-, diefstal- of rookalarm.
iii) een onderbroken geluid.
De volgende en soortgelijke geluidstypen moeten worden vermeden:
i) melodieuze geluiden, geluiden van dieren of insecten;
ii) geluiden waardoor de identificatie van een voertuig en de werking ervan (bv. 
acceleratie, vertraging enz.) kunnen worden verward.

b) Het door het AVAS te produceren geluid moet een gemakkelijke indicatie zijn van het 
voertuiggedrag, bijvoorbeeld door de automatische verandering van het geluidsniveau of de 
geluidskenmerken al naargelang de snelheid van het voertuig.

c) Het door het AVAS te produceren geluidsniveau mag het approximatieve geluidsniveau van 
een soortgelijk voertuig van dezelfde categorie dat met een verbrandingsmotor is uitgerust 
en onder dezelfde omstandigheden wordt gebruikt, niet overschrijden.
Milieuoverweging
Bij de ontwikkeling van het AVAS moet aandacht worden besteed aan het totale 
geluidseffect voor de bevolking.

Amendement

Schrappen.
Or. de

Motivering
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Om minimumeisen te kunnen bepalen moeten eerst de gevolgen worden onderzocht en meer inzicht 
worden verworven, voordat er voorschriften komen. Deze moeten dan wel bindend en niet 
vrijblijvend zijn. Bovendien gaat het om de verkeersveiligheid en is milieuwetgeving niet aan de 
orde.

Amendement 142
Karl-Heinz Florenz

Proposal for a regulation
Bijlage IX – punt 4

Amendement

Door de Commissie voorgestelde tekst
Bijlage IX

4. Geluidstype en -volume
(a) Het door het AVAS te produceren geluid moet een continu geluid zijn dat de voetgangers en 

kwetsbare weggebruikers erop attendeert dat een voertuig in beweging is.
De volgende en soortgelijke geluidstypen zijn echter niet aanvaardbaar:
(i) het geluid van een sirene, claxon, klok, bel of hulpverleningsvoertuig;
(ii) alarmgeluiden zoals een brand-, diefstal- of rookalarm.
(iii) een onderbroken geluid.
De volgende en soortgelijke geluidstypen moeten worden vermeden:
(iv) melodieuze geluiden, geluiden van dieren of insecten;
(v) geluiden waardoor de identificatie van een voertuig en de werking ervan (bv. 
acceleratie, vertraging enz.) kunnen worden verward.

(b) Het door het AVAS te produceren geluid moet een gemakkelijke indicatie zijn van het 
voertuiggedrag, bijvoorbeeld door de automatische verandering van het geluidsniveau of de 
geluidskenmerken al naargelang de snelheid van het voertuig.

(c) Het door het AVAS te produceren geluidsniveau mag het approximatieve geluidsniveau van 
een soortgelijk voertuig van dezelfde categorie dat met een verbrandingsmotor is uitgerust en 
onder dezelfde omstandigheden wordt gebruikt, niet overschrijden.
Milieuoverweging
Bij de ontwikkeling van het AVAS moet aandacht worden besteed aan het totale 
geluidseffect voor de bevolking.
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Or. de

Amendement 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzky, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 5.2.1.1. 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geluidstest van het geluiddempings- en 
het vervangingsgeluiddempingssysteem 
moet worden uitgevoerd met dezelfde 
"normale" banden (zoals gedefinieerd in 
punt 2.8 van VN/ECE-Reglement nr. 117 
(PB L 231 van 29.8.2008, blz. 19). De tests 
mogen niet uitgevoerd worden met 
"tractiebanden", "speciale" banden of  
"winterbanden" zoals gedefinieerd in de 
paragrafen 2.9. en 2.10. van het VN/ECE 
Reglement nr 117. Zulke banden kunnen 
het geluidsniveau van het voertuig 
verhogen of een maskerend effect hebben 
op de vergelijking van de 
geluiddempingprestaties. De banden 

5.2.1.1 De geluidstest van het 
geluiddempings- en het 
vervangingsgeluiddempingssysteem moet 
worden uitgevoerd met dezelfde "normale" 
banden zoals gedefinieerd in punt 2.8 van 
VN/ECE-Reglement nr. 117. De tests 
mogen niet uitgevoerd worden met
"tractiebanden", "speciale" banden of  
"winterbanden" zoals gedefinieerd in de 
paragrafen 2.10, 2.11 en 2.12 van het  
VN/ECE Reglement nr. 117.

4. Geluidstype en -volume
(a) Het door het AVAS te produceren geluid moet een continu geluid zijn dat de voetgangers en 

kwetsbare weggebruikers erop attendeert dat een voertuig in beweging is.
De volgende en soortgelijke geluidstypen zijn echter niet aanvaardbaar:
(i) het geluid van een sirene, claxon, klok, bel of hulpverleningsvoertuig;
(ii) alarmgeluiden zoals een brand-, diefstal- of rookalarm.
(iii) een onderbroken geluid.
De volgende en soortgelijke geluidstypen moeten worden vermeden:
(iv)melodieuze geluiden, geluiden van dieren of insecten;
(v) geluiden waardoor de identificatie van een voertuig en de werking ervan (bv. 

acceleratie, vertraging enz.) kunnen worden verward.
(b) Het door het AVAS te produceren geluid moet een gemakkelijke indicatie zijn van het 

voertuiggedrag en de rijrichting van het voertuig, bijvoorbeeld door de automatische 
verandering van het geluidsniveau of de geluidskenmerken al naargelang de snelheid van 
het voertuig.

(c) Het door het AVAS te produceren geluidsniveau mag het approximatieve geluidsniveau van 
een soortgelijk voertuig van dezelfde categorie dat met een verbrandingsmotor is uitgerust 
en onder dezelfde omstandigheden wordt gebruikt, niet overschrijden.
Milieuoverweging
Bij de ontwikkeling van het AVAS moet aandacht worden besteed aan het totale 
geluidseffect voor de bevolking.
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mogen al zijn gebruikt, maar moeten 
voldoen aan de wettelijke 
verkeersvoorschriften.

Or. en

Motivering

Betreffende Bijlage II - paragraaf 3 - punt 3.2.2 van deze verordening moet de referentie naar de 
achterhaalde versie van VN/ECE 117 verwijderd worden. Bovendien moeten tractieband 
toegevoegd worden aan deze tweede paragraaf om het te doen overeenstemmen met voetnoot 2 in 
Bijlage II - paragraaf 3 - punt 3.2.2 van deze verordening. De paragraafnummers met de definitie 
van tractiebanden, speciale banden en winterbanden in het VN/ECE Reglement nr. 117 moeten 
dienovereenkomstig bijgewerkt worden.


