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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0856),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0487/2011),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 april 2012,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie interne markt en 
consumentenbescherming (A7-0000/2012),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er gelden reeds EU-
typegoedkeuringsvoorwaarden voor de 
toepassing van relevante EU-wetgeving 
betreffende CO2-emissies, met inbegrip 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2007 betreffende de 
typegoedkeuring van motorvoertuigen met 
betrekking tot emissies van lichte 
personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 
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en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie1, Verordening 
(EG) nr. 443/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 april 2009 
tot vaststelling van emissienormen voor 
nieuwe personenauto's, in het kader van 
de communautaire geïntegreerde 
benadering om de CO2-emissies van lichte 
voertuigen te beperken2, Verordening 
(EG) nr. 595/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 juni 2009 
betreffende de typegoedkeuring van 
motorvoertuigen en motoren met 
betrekking tot emissies van zware 
bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de 
toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 715/2007 en 
Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking 
van de richtlijnen 80/1269/EEG, 
2005/55/EG en 2005/78/EG3, en 
Verordening (EU) nr. 510/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 
mei 2011 tot vaststelling van 
emissienormen voor nieuwe lichte 
bedrijfsvoertuigen in het kader van de 
geïntegreerde benadering van de Unie om 
de CO2 -emissies van lichte voertuigen te 
beperken4. De technische voorschriften 
die van toepassing zijn op EU-wetgeving 
betreffende grenswaarden voor de uitstoot 
van CO2 en andere verontreinigende 
stoffen moeten in overeenstemming zijn 
met de voorschriften die van toepassing 
zijn op wetgeving betreffende de 
vermindering van de geluidsemissies. 
Derhalve dienen EU-
typegoedkeuringsvoorwaarden zodanig te 
worden vastgesteld dat deze beide 
doelstellingen worden behaald.
_________________

1 PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1.

2 PB L 140 van 05.06.2009, blz. 1.

3 PB L 188 van 18.07.2009, blz. 1.

4 PB L 145 van 31.05.2011, blz. 1. 
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Or. en

Motivering

Tot de technische maatregelen ter verlaging van de CO2-emissies behoren ook maatregelen 
om het gewicht van voertuigen te verminderen, terwijl technische maatregelen ter 
vermindering van de geluidsemissies (bijv. geluidsisolatie) normaliter tot zwaardere auto's en 
dus tot meer CO2-uitstoot leiden. Bovendien leidt geluidsisolatie weliswaar tot vermindering 
van de geluidsemissie, maar tevens tot een groter risico op motorbrand.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het verstrekken van informatie 
over geluidsemissies aan consumenten, 
vlootbeheerders en overheden kan 
aankoopbesluiten beïnvloeden en de 
overstap naar een stiller voertuigenpark 
versnellen. Om consumenten naar 
behoren te informeren moet de fabrikant 
op het verkooppunt en in het technische 
reclamemateriaal gegevens verstrekken 
over de geluidsniveaus van voertuigen, die 
aan de hand van geharmoniseerde 
testmethoden zijn berekend. Voor de 
geluidsemissies van voertuigen moet een 
label worden ingevoerd, naar het 
voorbeeld van de labels die gebruikt 
worden voor informatie over CO2-
emissies, brandstofverbruik en 
bandenlawaai.

Or. en

Motivering

Momenteel kunnen consumenten bij aankoop niet weten hoeveel lawaai een voertuig 
produceert. Overeenkomstig de wetgeving inzake etikettering van banden moet op 
verkooppunten en in reclamemateriaal informatie over bandenlawaai worden verstrekt. Om 
voertuigen met een lage geluidsemissie te promoten en een gemotiveerde keuze van de 
consument te bevorderen, moeten fabrikanten informatie verstrekken over het geluidsniveau 
van voertuigen. Nationale en plaatselijke instanties zijn de belangrijkste inkopers van 
voertuigenparken en zijn verantwoordelijk voor Richtlijn 2002/49/EG die tot doel heeft het 
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omgevingslawaai in stedelijke gebieden en van grote vervoerinfrastructuur te verminderen.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Teneinde de Commissie in staat te 
stellen de technische voorschriften van 
deze verordening door een directe 
verwijzing naar de VN/ECE-Reglementen 
nr. 51 en nr. 59 te vervangen zodra de 
grenswaarden voor de nieuwe testmethode 
in die reglementen zijn vastgesteld, of die 
voorschriften aan technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen aan te 
passen, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
ten aanzien van de wijziging van de 
bepalingen in de bijlagen bij deze 
verordening die betrekking hebben op de 
testmethoden en geluidsniveaus. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt. Bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie ervoor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig aan het Europees 
Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

(12) Teneinde de Commissie in staat te 
stellen de technische voorschriften van 
deze verordening aan te passen aan 
technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
tot wijziging van de bijlagen bij deze 
verordening die betrekking hebben op EU-
typegoedkeuringsprocedures op het gebied 
van geluidsniveaus van voertuigtypen en 
uitlaatsystemen, methoden en 
instrumenten om het 
geluidsemissieniveau van 
motorvoertuigen te meten, controles van 
de conformiteit van de productie, 
specificaties voor testlocaties, 
meettechnieken voor aanvullende 
bepalingen inzake geluidsemissie en 
maatregelen om de hoorbaarheid van 
hybride en elektrische voertuigen te 
waarborgen. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. Bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen moet de Commissie ervoor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig aan 
het Europees Parlement en de Raad worden 
toegezonden.

Or. en
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Motivering

Deze wijziging is nodig om het voorstel van de Commissie in overeenstemming te brengen met 
de nieuwe standaardformulering voor bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen, en 
om nadere invulling te geven aan de bijlagen die middels gedelegeerde handelingen 
wijzigingen moeten kunnen doorvoeren.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) "verkooppunt": een plaats waar 
voertuigen worden opgeslagen en te koop 
worden aangeboden aan consumenten.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consument toegang heeft tot relevantie informatie wanneer hij 
overweegt een voertuig aan te schaffen, moeten gegevens over geluidsemissies op ruime 
schaal beschikbaar zijn (de voorgestelde tekst is in overeenstemming met artikel 3 van 
Verordening (EG) nr. 1222/2009 inzake de etikettering van banden, die ook voorschriften 
inzake geluidsemissies bevat).

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – punt 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 ter) "technisch reclamemateriaal": 
technische handleidingen, brochures, 
folders en catalogi (zowel in gedrukte, 
elektronische als onlinevorm), alsook 
websites, die tot doel hebben voertuigen te 
verkopen aan consumenten.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de consument toegang heeft tot relevante informatie wanneer hij 
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overweegt een voertuig aan te schaffen, moeten gegevens over geluidsemissies op ruime 
schaal beschikbaar zijn. (De voorstellen zijn gebaseerd op artikel 3 van Verordening (EG) nr. 
1222/2009 inzake de etikettering van banden, die ook voorschriften inzake geluidsemissies 
bevat).

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het overeenkomstig bijlage II gemeten 
geluidsniveau mag de grenswaarden van 
bijlage III niet overschrijden.

Het overeenkomstig bijlage II gemeten 
geluidsniveau, afgerond op het 
dichtstbijzijnde gehele getal, mag de 
grenswaarden van bijlage III niet 
overschrijden.

Or. en

Motivering

Om dit voorstel in overeenstemming te brengen met andere EU-wetgeving inzake lawaai, 
moeten de gemeten geluidswaarden op systematische wijze worden weergegeven. Alle 
verordeningen geven het eindresultaat in gehele getallen weer.  In deze verordening dient 
deze praktijk te worden voortgezet.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen drie jaar na de in bijlage III, derde 
kolom, fase 1, bedoelde datum verricht de 
Commissie een grondig onderzoek om na 
te gaan of de geluidsgrenswaarden wel 
degelijk geschikt zijn. Op grond van de 
conclusies van dat onderzoek kan de 
Commissie zo nodig voorstellen doen om 
deze verordening te wijzigen.

Zo snel mogelijk na de in bijlage III, vierde 
kolom, fase 2, bedoelde datum verricht en 
publiceert de Commissie een grondig 
onderzoek om na te gaan of de 
geluidsgrenswaarden voor fase 3 wel 
degelijk geschikt zijn. Op grond van de 
conclusies van dat onderzoek doet de 
Commissie zo nodig voorstellen om deze 
verordening te wijzigen. Als deze 
verordening daadwerkelijk wordt 
gewijzigd, is fase 3 van toepassing vanaf 
vier jaar na publicatie van het in deze 
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alinea bedoelde grondige onderzoek.
Zo snel mogelijk na de in bijlage III, 
vierde kolom, fase 3, bedoelde datum 
verricht en publiceert de Commissie een 
grondig onderzoek om na te gaan of de 
geluidsgrenswaarden voor fase 4 wel 
degelijk geschikt zijn. Op grond van de 
conclusies van dat onderzoek doet de 
Commissie zo nodig voorstellen om deze 
verordening te wijzigen. Als deze 
verordening daadwerkelijk wordt 
gewijzigd, is fase 4 van toepassing vanaf 
vier jaar na publicatie van het in deze 
alinea bedoelde grondige onderzoek.

Or. en

Motivering

De procedure voor de invoering van eventuele volgende fasen dient te worden vastgesteld, 
zodat fabrikanten voldoende tijd hebben om zich aan eventuele nieuwe voorschriften aan te 
passen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Consumenteninformatie

Fabrikanten en distributeurs van 
voertuigen zien erop toe dat het 
geluidsniveau in decibel (dB(A)), 
berekend volgens de in deze verordening 
vastgelegde testmethodes voor 
typegoedkeuring voor elk voertuig, op een 
duidelijk zichtbare plaats op het 
verkooppunt en in het technische 
reclamemateriaal wordt vermeld.
Uiterlijk een jaar na inwerkingtreding van 
deze verordening onderzoekt de 
Commissie de mogelijkheid om 
voorschriften in te voeren met betrekking 
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tot consumenteninformatie over het 
geluidsniveau van voertuigen en dient, 
indien nodig, een voorstel in bij het 
Europees Parlement en de Raad 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure. 
De Commissie kan voorstellen om 
dergelijke voorschriften op te nemen in de 
bestaande Richtlijn 1999/94/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 13 
december 1999 betreffende de 
beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij 
het op de markt brengen van nieuwe 
personenauto's1. De 
aanduidingsmethoden voor CO2-emissies 
worden ook voor geluidsniveaus vereist.
_______________
1 PB L 12 van 18.01.2000

Or. en

Motivering

Momenteel kunnen consumenten bij aankoop niet weten hoeveel lawaai een voertuig 
produceert. Om voertuigen met een lage geluidsemissie te promoten en de consument de 
mogelijkheid te bieden een gemotiveerde keuze te maken, zijn fabrikanten en distributeurs 
verplicht om het geluidsniveau van een voertuig te vermelden.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 ter
Indeling en kwaliteit van het wegdek

Overeenkomstig de termijnen voor 
toetsing zoals vastgelegd in Richtlijn 
2002/49/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 juni 2002 inzake de 
evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai1 onderzoekt de 
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Commissie de mogelijkheid om een 
wegindelingssysteem in te voeren dat het 
typische rolgeluid op alle wegen in de 
Europese Unie kenmerkt en dient, indien 
nodig, een voorstel in bij het Europees 
Parlement en de Raad overeenkomstig de 
gewone wetgevingsprocedure. 
De Commissie neemt in overweging om de 
lidstaten te verplichten informatie over 
wegdekkwaliteit te verstrekken op de 
strategische geluidsbelastingkaarten zoals 
vastgesteld in Richtlijn 2002/49/EG.
_______________
1 PB L 189 van 18.07.2002

Or. en

Motivering

De kwaliteit van het wegdek heeft veel invloed op de rolgeluidemissie van voertuigen. Tot nu 
toe is er geen strategische aanpak waarmee de wegdekkwaliteit in de EU kan worden 
weergegeven. Bovenstaand voorstel stelt lidstaten en gemeenschappen in staat gebieden aan 
te wijzen waar verbeteringen van het wegdek van nut zijn en kan derhalve leiden tot 
vermindering van het omgevingslawaai. 

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer fabrikanten een AVAS in 
voertuigen willen installeren, moet aan de 
voorschriften van bijlage X worden 
voldaan.

Wanneer fabrikanten een AVAS in 
voertuigen willen installeren, moet aan de 
voorschriften van bijlage IX worden 
voldaan.

Or. en

Motivering

Technische correctie op het voorstel van de Commissie. 
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Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie wordt de bevoegdheid 
toegekend om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen teneinde de bijlagen I tot en 
met XI te wijzigen.

1. Teneinde de technische voorschriften 
van deze verordening aan te passen aan 
technische en wetenschappelijke 
ontwikkelingen, wordt de Commissie de 
bevoegdheid toegekend om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 11, teneinde de bijlagen I, II en IV 
tot en met XII te wijzigen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 VWEU kunnen uitsluitend niet-essentiële onderdelen van de 
wetshandeling aan de Commissie worden gedelegeerd, terwijl essentiële onderdelen bij de 
wetshandeling geregeld moeten worden. Bijlage III betreft de geluidsgrenswaarden en de 
overgangsperiode (fasen): dat zijn essentiële onderdelen van het voorstel die voorbehouden
moeten zijn aan de medewetgevers. Deze wijziging is ook noodzakelijk om het voorstel van de 
Commissie aan te passen aan de nieuwe standaardformulering voor bepalingen betreffende 
gedelegeerde handelingen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de grenswaarden voor de 
testmethode in VN/ECE-Reglement nr. 51 
worden vastgesteld, overweegt de 
Commissie de technische voorschriften van 
bijlage III door een directe verwijzing naar 
de overeenkomstige voorschriften van de 
VN/ECE-Reglementen nr. 51 en nr. 59 te 
vervangen.

2. Wanneer de grenswaarden voor de 
testmethode in VN/ECE-Reglement nr. 51 
worden vastgesteld, beoordeelt de 
Commissie of de technische voorschriften 
van bijlage III kunnen worden vervangen
door een directe verwijzing naar de 
overeenkomstige voorschriften van de 
VN/ECE-Reglementen nr. 51 en nr. 59 en 
dient, indien nodig, een voorstel tot 
wijziging van bijlage III in bij het 
Europees Parlement en de Raad 
overeenkomstig de gewone 
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wetgevingsprocedure.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 VWEU kunnen uitsluitend niet-essentiële onderdelen van de 
wetshandeling aan de Commissie worden gedelegeerd, terwijl essentiële onderdelen bij de 
wetshandeling geregeld moeten worden. Bijlage III betreft de geluidsgrenswaarden en de 
overgangsperiode (fasen): dat zijn essentiële onderdelen van het voorstel die voorbehouden 
moeten zijn aan de medewetgevers.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 10, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de datum van vaststelling
van deze verordening.

2. De in artikel 10, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Motivering

Deze wijziging is nodig om het voorstel van de Commissie in overeenstemming te brengen met 
de nieuwe standaardformulering voor bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 10, lid 1, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de al in werking getreden 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met een 
maand verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement of de Raad binnen een termijn 
van twee maanden na de kennisgeving van 
de handeling aan het Europees Parlement 
en de Raad daartegen geen bezwaar heeft 
gemaakt, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad vóór het verstrijken 
van de termijn van twee maanden de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad kan deze termijn met twee maanden 
worden verlengd.

Or. en
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Motivering

Deze wijziging is nodig om het voorstel van de Commissie in overeenstemming te brengen met 
de nieuwe standaardformulering voor bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 Schrappen
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
bezwaar maken tegen de gedelegeerde 
handeling. Op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad kan deze termijn 
met een maand worden verlengd.
2. Indien bij het verstrijken van die 
termijn noch het Europees Parlement, 
noch de Raad bezwaar heeft gemaakt 
tegen de gedelegeerde handeling, of 
indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad vóór die datum de Commissie 
hebben medegedeeld dat zij besloten 
hebben geen bezwaar te maken, treedt de 
gedelegeerde handeling in werking op de 
daarin vermelde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar maakt tegen de vastgestelde 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
maakt tegen de gedelegeerde handeling, 
vermeldt de redenen daarvoor.

Or. en

Motivering

Gelet op de bepalingen in artikel 11, lid 5, is artikel 12 overbodig. Deze wijziging brengt 
derhalve het voorstel van de Commissie in overeenstemming met de nieuwe 
standaardformulering voor bepalingen betreffende gedelegeerde handelingen.
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Spoedprocedure Schrappen
1. Een overeenkomstig artikel 10, lid 1, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
onverwijld in werking en is van 
toepassing zolang geen bezwaar wordt 
gemaakt overeenkomstig lid 2. In de 
kennisgeving van de gedelegeerde 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad wordt vermeld om welke redenen 
gebruik wordt gemaakt van de 
spoedprocedure.
2. Het Europees Parlement of de Raad 
kan overeenkomstig de in artikel 11, lid 5, 
bedoelde procedure bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. In dat geval 
trekt de Commissie de handeling 
onverwijld in na de kennisgeving van het 
besluit waarbij het Europees Parlement of 
de Raad bezwaar maakt.

Or. en

Motivering

Het gebruik van de spoedprocedure is niet naar behoren gerechtvaardigd in artikel 10 of de 
overwegingen. Artikel 13 dient derhalve te worden geschrapt.

Amendement 19

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. 

3.2.2. De voorschriften inzake 
rolgeluidsemissies van banden zijn 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
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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.

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

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.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.1.4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1.2.1.4.1. Voertuigen met 
handgeschakelde, automatische, adaptieve 
of continuvariabele transmissie die met 
vergrendelde overbrengingsverhoudingen 
worden getest

4.1.2.1.4.1. Voertuigen met 
handgeschakelde, automatische, adaptieve 
of continuvariabele transmissie die met 
vergrendelde overbrengingsverhoudingen 
worden getest

De volgende voorwaarden voor de selectie 
van de overbrengingsverhoudingen zijn 
mogelijk:

De volgende voorwaarden voor de selectie 
van de overbrengingsverhoudingen zijn 
mogelijk:

(a) indien één specifieke 
overbrengingsverhouding een acceleratie 
geeft die tot op  5% nauwkeurig 
overeenkomt met de referentieacceleratie 

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

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. 
De wegingsverhouding met betrekking tot 
de referentieacceleratie awot ref wordt als 
volgt berekend:

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. 
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)) 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 moet de tijdens de test 
bereikte acceleratie awot test worden gebruikt 
in plaats van awot ref;

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 moet de tijdens de test 
bereikte acceleratie awot test worden gebruikt 
in plaats van awot ref;

Or. en

Motivering
Beschikbare in de praktijk gebruikte rij-statistieken voor de ontwikkeling van de nieuwe 
wereldwijde testprocedure voor lichte voertuigen (WLTP) tonen aan dat een 
acceleratiesnelheid van meer dan 2,0 m/s² niet is gerechtvaardigd. Bovendien was de 
verplichte toezichtprocedure voor deze nieuwe verordening tussen 2007 en 2010 gebaseerd 
op een testomschrijving van 2 m/s².
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Amendement 21

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:

Voertuigc
ategorie

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]

Algem
een

Terrein 
* Algemeen Terrein 

* Algemeen Terrein *

M Voertuigen voor 
personenvervoer

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 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 tons < mass < 5 
tons;
nominaal 
motorvermogen < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

aantal stoelen > 9; 
3.5 tons < mass < 5 
tons;
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 > 

77 79 75 77 75 77
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150 kW

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 tons < mass <
12 tons;
75 < nominaal moto
rvermogen < 150 k
W

75 76 73 74 73 74

N2

3.5 tons < mass <
12 tons;
nominaal 
motorvermogen > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 t; 
75 < nominaal moto
rvermogen < 150 k
W

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 van het Parlement

Bijlage III
Grenswaarden

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

Algemene in decibel (A) gemeten grenswaarden 1) voor nieuwe voertuigtypen
Voertuigcat
egorie

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 
ingebruiknem
ing**

Fase 4****, geldig 
vanaf 14 jaar na 
ingebruikneming**
*

Verhouding vermogen/massa <
120 kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120< Verhouding 
vermogen/massa < 150 kW/t

72 71 70 68

Verhouding vermogen/massa >
150 kW/t

74 73 72 70

Brutovoertuiggewicht <2.5 
to;Nominaal vermogen < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
Brutovoertuiggewicht <2.5 
ton;Nominaal vermogen < 75 kW/t

72 71 70 68

2.5 ton < Brutovoertuiggewicht < 74 73 71 69
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3.5 ton
N1 Brutovoertuiggewicht <2.5 ton 72 71 70 68

2.5 ton < Brutovoertuiggewicht < 
3.5 ton

74 73 71 69

Algemene in decibel (A) gemeten grenswaarden 1) voor nieuwe voertuigtypen
Voertuigcat
egorie

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
**

Fase 4****, geldig 
vanaf 16 jaar na 
ingebruikneming*
**

M2
Brutovoertuiggewicht >3,5 
ton;Nominaal vermogen < 150 kW

76 74 72 70

Brutovoertuiggewicht >3,5 
ton;Nominaal vermogen > 150 kW

77 75 73 72

M3 Nominaal vermogen < 100 kW 74 73 72 70
100 < Nominaal vermogen < 150 
kW

76 75 73 71

150 < Nominaal vermogen < 250 
kW

79 78 76 74

Nominaal vermogen >250 kW 80 79 78 77
Nominaal vermogen < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Nominaal vermogen < 150 
kW

77 76 74 72

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

N3 100 < Nominaal vermogen < 150 
kW

79 78 76 74

150 < Nominaal vermogen < 250 
kW

81 80 78 77

Nominaal vermogen >250 kW 82 81 80 79

* Voor voertuigen in categorie M1/N1 en M2< 3,5 t is de overgangsperiode voor de verkoop 
en ingebruikneming van nieuwe voertuigen 2 jaar.

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

*** Voor alle voertuigcategorieën is de overgangsperiode voor de verkoop en ingebruikneming 
van nieuwe voertuigen 4 jaar.

**** Onmiddellijk nadat de vorige fase is toegepast, verricht de Commissie een onderzoek ter 
validatie van de haalbaarheid van deze fase. Indien de beoordeling positief is, is deze fase 
geldig vanaf 4 jaar na de publicatie van het betreffende onderzoek.

1) 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 worden verhoogd met +1dB voor voertuigen in de categorie M1, mits het 
voertuig is voorzien van banden in de categorie C1D of C1E, overeenkomstig de definitie 
zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 661/2009, bijlage II, deel C. 

Or. en

Motivering
Teneinde een passend evenwicht te waarborgen tussen rechtszekerheid en de noodzaak om 
industriële ontwikkelingscycli te behouden, en om de nodige voordelen voor de 
volksgezondheid te behalen, zijn vier fasen vastgesteld. Met name fase 3 en fase 4 stellen 
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ambitieuze doelstellingen. Ook zijn de voertuigcategorieën bijgewerkt aan de hand van de 
meest recente technische normen. Door deze voertuigcategorieën verder te differentiëren 
kunnen realistischere geluidsgrenswaarden worden vastgesteld. De termijnen zijn aangepast 
aan gebruikelijke productiecycli en zijn verschillend voor lichte en zware voertuigen. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – paragraaf 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bemonstering en evaluatie van de 
resultaten 

3. Bemonstering en evaluatie van de 
resultaten 

Eén voertuig wordt geselecteerd en aan de 
tests van punt 2 onderworpen. Indien de 
testresultaten voldoen aan de 
productieconformiteitsvoorschriften van 
bijlage X bij Richtlijn 2007/46/EG, wordt 
het voertuig geacht aan die voorschriften te 
voldoen.

Eén voertuig wordt geselecteerd en aan de 
tests van punt 2 onderworpen. Indien de 
testresultaten voldoen aan de 
productieconformiteitsvoorschriften van 
bijlage X bij Richtlijn 2007/46/EG, wordt 
het voertuig geacht aan die voorschriften te 
voldoen. De toepasselijke 
productieconformiteitsvoorschriften zijn 
de in bijlage III vastgelegde 
grenswaarden met een extra marge van 1 
dB(A).

Or. en

Motivering

In overeenstemming met andere verordeningen zoals Verordening nr. 661/2009 en 
overeenkomstig bepalingen in de huidige wetgeving is een extra marge van +1 dB voorzien 
voor productconformiteitscontroles.
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TOELICHTING

Het belangrijkste doel van het voorstel van de Commissie voor een verordening betreffende 
het geluidsniveau van motorvoertuigen is de bescherming van de volksgezondheid en het 
milieu via maatregelen om het geluidsniveau van motorvoertuigen te verminderen.  

Dit voorstel behelst een nieuwe testmethode voor het meten van het geluidsniveau van 
motorvoertuigen, alsmede nieuwe geluidsgrenswaarden voor verschillende categorieën lichte, 
middelgrote en zware voertuigen.

Uw rapporteur beschouwt de algemene strekking van het voorstel van de Commissie als een 
belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen de gevolgen van geluidsemissies van 
motorvoertuigen voor de volksgezondheid en het milieu. Desalniettemin is uw rapporteur van 
mening dat het voorstel van de Commissie een aantal aanvullingen en technische 
aanpassingen behoeft, in het bijzonder om de constructie en aankoop van voertuigen met 
lagere geluidsniveaus te bevorderen. Tevens erkent uw rapporteur dat lawaai van 
motorvoertuigen afkomstig is van verschillende bronnen, zoals de motor, de banden, het 
wegdek en aerodynamisch geluid.

In het voorstel van de Commissie wordt momenteel onvoldoende belang gehecht aan 
informatieverstrekking aan consumenten inzake het geluidsniveau van motorvoertuigen. Uw 
rapporteur steunt de invoering van een etiketteringsschema voor de geluidsemissies van 
voertuigen, evenals de promotie van geluidarme voertuigen en de mogelijkheid voor 
consumenten om, alvorens tot aanschaf over te gaan, een gemotiveerde keuze te maken. 

De kwaliteit van het wegdek heeft ook veel invloed op de rolgeluidemissies van voertuigen. 
Uw rapporteur is van mening dat het voorstel van de Commissie kan worden verbeterd met de 
invoering van een wegindelingsysteem waarmee de nationale en plaatselijke autoriteiten van 
de lidstaten de wegdekkwaliteit op efficiëntere wijze kunnen controleren en evalueren, om de 
gevolgen voor geluidsniveaus in het algemeen te verminderen. 

Uw rapporteur stelt tevens een aantal wijzigingen voor in de technische voorschriften inzake 
de methoden om de geluidsniveaus van motorvoertuigen te meten en in de bepalingen inzake 
de grenswaarden, teneinde het voorstel af te stemmen op actuele technische ontwikkelingen in 
testprocedures en de algemene haalbaarheid van de voorschriften te verbeteren. Deze 
wijzigingen hebben betrekking op de bepalingen inzake de profieldiepte van banden en op de 
acceleratiesnelheid in verband met de voorwaarden voor de selectie van de 
overbrengingsverhoudingen. Ook draagt uw rapporteur een aantal wijzigingen aan voor de 
voertuigcategorieën met betrekking tot de toepasselijkheid van de geluidsgrenswaarden, 
evenals de invoering van de nieuwe fase 4, die van kracht wordt als uit een na invoering van 
fase 3 door de Commissie uitgevoerd onderzoek blijkt dat dit wenselijk is. 

Tot slot is uw rapporteur van mening dat de vaststelling van grenswaarden (en de gegevens 
waarop deze waarden van toepassing zijn) voor de voertuigcategorieën, zoals vastgelegd in 
bijlage III van het voorstel van de Commissie, een essentieel onderdeel van de verordening 
vormt en door de medewetgevers moet worden uitgevoerd. Dientengevolge spreekt uw 
rapporteur geen steun uit voor het voorstel om de Commissie de bevoegdheid te verlenen om 
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via gedelegeerde handelingen wijzigingen aan te brengen in de genoemde aspecten van de 
verordening, en stelt derhalve voor dat alle toekomstige wijzigingen ten uitvoer worden 
gelegd volgens de gewone wetgevingsprocedure. 


