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Amendement 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Van de circa 500 miljoen burgers 
van de Europese Unie zijn er ongeveer 
300 miljoen als bestuurders van 
voertuigen geregistreerd. Van alle 
voertuigen ter wereld bevindt zich 22% in 
de Europese Unie en 25% van alle 
voertuigen ter wereld wordt er 
geproduceerd. De Europese 
automobielindustrie vervaardigt ieder jaar 
17 miljoen nieuwe voertuigen. Volgens de 
huidige tendens zal dit aantal nog stijgen.

Or. de

Amendement 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Technische maatregelen voor 
geluidshinderreductie van voertuigen 
staan op gespannen voet met andere 
eisen, zoals bijvoorbeeld om bij 
gelijkblijvende economische 
exploitatiemogelijkheden naast de 
geluidsemissie tegelijkertijd de emissie 
van schadelijke stoffen te beperken en de 
rijveiligheid te verhogen. Bij de pogingen 
om aan alle eisen in gelijke mate te 
voldoen en daar een evenwicht tussen te 
bewaren, botst de automobielindustrie 
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maar al te vaak op de grenzen van de 
reële fysieke mogelijkheden. Bij de 
ontwikkeling van de automobiel is het 
steeds weer gelukt om deze grenzen door 
het gebruik van nieuwe, innovatieve 
materialen en methoden op te schuiven. 
Om tot mogelijke innovatie te komen is er 
van de kant van de wetgever een helder 
kader en tijdsbestek nodig. Deze 
verordening voorziet hierin en dwingt 
daarmee de maatschappelijk vereiste 
innovatie-impuls onverwijld af, waarbij ze 
tegelijkertijd de industrie haar 
economische handelingsvrijheid laat. 

Or. de

Amendement 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Geluidshinder is vooral een lokaal 
probleem, waar echter wel een oplossing 
op Europees niveau voor nodig is. Want 
voor een eerste stap op weg naar een 
effectief geluidsemissiebeleid is het 
noodzakelijk maatregelen in het leven te 
roepen, die het lawaai bij de bron 
aanpakken. Het motorvoertuig als bron 
van lawaai, waar deze verordening op 
gericht is, is per definitie volkomen 
mobiel, dus maatregelen van alleen de 
natiestaten zouden niet toereikend zijn.

Or. de

Amendement 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Bij personenauto's is het 
overheersende geluid bij een rit met een 
gemiddelde snelheid van onder de 45 km. 
per uur nog dat van de motor en het 
uitlaatsysteem, bij ritten met een hogere 
snelheid daarentegen is dat het 
bandengeluid en het geraas van wind. Dit 
bandengeluid en geraas van wind is niet 
afhankelijk van de soort of het vermogen 
van de motor. Door de ontwikkeling van 
de auto sinds de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw zijn de motoren beduidend 
stiller geworden, maar door de bank 
genomen is het vermogen en het gewicht 
ervan verhoogd. Aan het laatste en aan 
een toename van de rijveiligheid is een 
gewichtstoename van het totale voertuig 
toe te schrijven, die gepaard ging met een 
noodzakelijke verbreding van de 
contactvlakken van de banden van het 
voertuig ter verhoging van de stabiliteit 
tijdens het rijden. Met iedere verbreding 
van deze vlakken neemt het bandengeluid 
van het voertuig toe.

Or. de

Amendement 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Het 
geluidshinderreductiepotentieel van de 
geluidsbronnen, waar deze verordening 
op gericht is, is relatief kleiner dan dat 
van het door de banden van het voertuig 
beroerde wegdek. De laatste 
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geluidshinderreductie zou technisch 
beduidend gemakkelijker te realiseren 
zijn. Met de reeds ter beschikking staande 
asfaltsoorten zoals fluisterasfalt, 
asfaltsoorten met geluidsbeperkende 
eigenschappen of dubbel-zoab (zeer open 
asfaltbeton), geïntegreerd in een 
alomvattende aanpak, die verschillende 
eenvoudige bouwmaatregelen combineert, 
kan nu al een beperking van circa 10db 
op lokaal niveau bereikt worden. Deze 
effectieve aanpak van de specifiek lokale 
geluidsbronnen maakt geen deel uit van 
deze verordening, omdat een uitvoering 
daarvan de overheidsbegrotingen, vooral 
die van de regionale en lokale 
autoriteiten, te zwaar zou belasten. Dit 
zou moeilijk uit te dragen zijn in tijden 
van financiële crisis en zou daarnaast ook 
raken aan het domein van het regionaal 
en structuurbeleid. 

Or. de

Amendement 22
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Er moet bij de testomstandigheden die 
vastgelegd zijn in bijlage II rekening 
gehouden worden met de normale 
rijomstandigheden op de weg en de 
testvereisten van andere essentiële
onderdelen van het voertuig, die reeds 
vallen onder Verordening (EG) Nr. 
661/2009. Het overeenkomstig bijlage II 
gemeten geluidsniveau mag de 
grenswaarden van bijlage III niet 
overschrijden.



AM\902129NL.doc 7/23 PE489.517v01-00

NL

Or. en

Motivering

Overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving, is het van belang om er zorg voor te 
dragen dat de testomstandigheden geen onterecht nadelig effect hebben voor de 
onderdelenfabrikanten die reeds belangrijke stappen ondernomen hebben om geluidsemissie 
te beperken, met name de bandenindustrie. In deze context moet de accuratesse van de 
testomstandigheden benadrukt worden en "normale rijomstandigheden op de weg” moeten 
gespecificeerd worden als voorwaarde voor de geldigheid van de grenswaarden die 
vastgelegd zijn in bijlage III.

Amendement 23
Malcolm Harbour

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 bis en 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voertuigen voldoen automatisch aan de 
vereisten van bijlage X als de 
voertuigfabrikant technische 
documentatie overlegt aan de 
typegoedkeuringsinstantie, waaruit blijkt 
dat het verschil tussen het maximum- en 
minimumtoerental van de motor van de 
voertuigen bij BB'17, voor elke 
testvoorwaarde binnen het ASEP-
controlebereik, zoals gedefinieerd in punt 
3.3 van bijlage VIII, met betrekking tot de 
in bijlage II beschreven voorwaarden, niet 
meer bedraagt dan 0,15 x S.
Voertuigen uit de categorie N1 vallen niet 
onder de Aanvullende bepalingen inzake
geluidsemissie (ASEP) als aan een der 
volgende voorwaarden voldaan is:
a) De motorinhoud is kleiner dan of gelijk 
aan 660 kubieke centimeter en de 
verhouding vermogen/massa (PMR), 
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berekend door de maximaal toegestane 
voertuigmassa te gebruiken, is kleiner dan 
of gelijk aan 35. 
b) Het laadvermogen is 850 kg. of meer en 
de verhouding vermogen/massa (PMR), 
berekend door de maximaal toegestane 
voertuigmassa te gebruiken, is kleiner dan 
of gelijk aan 40. 

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden evenredige vereisten ingevoerd voor kleine en middelgrote 
ondernemingen (KMO's) die aan het opbouwen zijn. Bovendien is de ASEP-norm van de Unie 
van Industrie- en werkgeversfederaties van Europa (UNICE) toegesneden op de standaard 
M1-voertuigen, en de verantwoordelijke expertisegroep heeft uitsluiting aanbevolen voor 
andere categorieën. Aanvullende bepalingen inzake geluidsemissie (ASEP) moeten 
onverwachte geluidsemissies voorkomen die niet correleren met de resultaten van de 
typegoedkeuring. Aangezien dit nooit is waargenomen voor N1-bestelbussen wordt er in dit 
amendement geregeld dat zij vrijgesteld zijn van speciale ASEP-testen.

Amendement 24
Malcolm Harbour

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:

Voertuigca-
tegorie

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 

Fase 2, geldig 
vanaf 

[5 jaar na 

Fase 3, geldig 
vanaf 

[7 jaar na 
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publicatie] publicatie] publicatie]
Alge-
meen

Ter-
rein *

Alge-
meen

Ter-
rein *

Alge-
meen

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 motor
vermogen < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

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

77 79 75 77 75 77
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150 kW

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

* 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:

Voer-
tuig-
cate-
gorie

Beschrijving 
van de 
voertuigcate-
gorie

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***
*

Grens-
waar-
den 
voor 
de 

type-
goed-
keu-
ring 
van 

nieu-
we 

voer-
tuig-

typen*
****

Fase 1, geldig 
vanaf 
[2 jaar na 

Fase 2, geldig 
vanaf 
[6 jaar na 

Fase 3, geldig 
vanaf 
[10 jaar na 

Fase 
4, 
geldig 
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publicatie] 
********

publicatie] 
********

publicatie] vanaf 
[14 
jaar 
na 
publi-
catie]

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen 
***

Voertuigen 
voor personen-
en 
goederenver-
voer *******

M1

aantal stoelen <
9; verhouding 
vermogen/mass
a < 120 kW/t

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

M1

aantal stoelen 
< 9; 120 kW/t <
verhouding ver
mogen/ 
massa < 160 
kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

aantal stoelen 
< 9; 
verhoudingver
mogen/ 
massa > 160 k
W/t

75 76 74 75 73 74 70

M1

aantal stoelen 
≤4 bestuurder 
inbegrepen; 
verhouding 
vermogen/mass
a > 200 
kW/ton; R-punt 
van de 
bestuurder < 
450 mm vanaf 
de vloer

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

M2

aantal stoelen > 
9; massa < 2.5 
t; nominaal 
motorvermo-
gen < 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2 aantal stoelen > 72 73 70 71 70 71 69
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9; massa < 2.5 
t; nominaal 
motorvermo-
gen > 75 kW

M2

aantal stoelen > 
9; 2.5 t< massa 
< 3.5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2
aantal stoelen > 
9; massa > 3,5 t 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

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen***
*

Grens-
waar-
den 
voor 
de 

type-
goed-
keu-
ring 
van 

nieu-
we 

voer-
tuig-

typen*
****

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]

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen 
***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3
aantal stoelen > 
9; massa > 5 t; 76 77 74 75 73 74 72
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100 kW <
nominaal 
motorvermogen 
power < 180 
kW

M3

aantal stoelen 
> 9; massa > 5 
t; 
180 < 
nominaal 
motorvermo-
gen < 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

aantal stoelen 
> 9; massa > 5 
t; nominaal 
motorvermo-
gen > 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

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 kW <
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 t; 
150 <
motorvermo-
gen < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermo-

82 83 81 82 80 81 79
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gen > 250 kW

* 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.

*** 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 and 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.

****** 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. In het geval van een positieve evaluatie, wordt de vierde fase 
vier jaar na de publicatie van de studie van de Commissie toegepast.

******* 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. Mochten er nieuwe testen vereist zijn, dan 
wordt een overschrijding van de toe te passen grenswaarde met 2dB(A) toegestaan. 

******** 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

Amendement 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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 Grenswaarden Grenswaarden 
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voor de 
typegoedkeuring 

van nieuwe 
voertuigtypen

voor de 
typegoedkeuring 

van nieuwe 
voertuigtypen

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

Terrei
n *

Algeme
en

Terrei
n *

Algemee
n

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 74 75 72 73 72 73
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motorvermogen < 75 
kW

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

* 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:

Voer-
tuig-
cate-
gorie

Beschrijving 
van de 
voertuigcate-
gorie

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***
*

Grens
waar-
den 
voor 
de 

type-
goed-
keu-
ring 
van 
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nieu-
we 

voer-
tuig-

typen*
****

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 
publi-
catie]*
*****
**

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen 
***

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

M1

aantal stoelen <
9; verhouding 
vermogen/mass
a < 120 kW/t 

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

M1

aantal stoelen 
< 9; 120 kW/t <
verhouding 
vermogen/mass
a < 160 kW/ton

73 74 72 73 71 72 68

M1

aantal stoelen 
< 9; 
verhouding ver
mogen/ 
massa > 160 k
W/t

75 76 74 75 73 74 70

M2

aantal stoelen > 
9; massa < 2.5 
t; nominaal 
motorvermo-
gen < 75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2
aantal stoelen > 
9; massa < 2.5 72 73 70 71 70 71 69
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t; nominaal 
motorvermo-
gen > 75 kW

M2

aantal stoelen > 
9; 2.5 t < massa 
< 3.5 t

74 75 72 73 71 72 70

M2
aantal stoelen > 
9; massa > 3,5 t 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

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

Grenswaarden 
voor de 

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen***
*

Grens-
waar-
den 
voor 
de 

type-
goed-
keu-
ring 
van 

nieu-
we 

voer-
tuig-

typen*
****

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]

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen

Terrein 
*

Alge-
meen 
***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71

M3

aantal stoelen > 
9; massa > 5 t; 
100 kW <

76 77 74 75 73 74 72
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nominaal 
motorvermogen 
power < 180 
kW

M3

aantal stoelen 
> 9; massa > 5 
t; 
180 <nominaal 
motorvermo-
gen < 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

aantal stoelen 
> 9; massa > 5 
t; nominaal 
motorvermo-
gen > 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

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 kW <
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 t; 
150 <
nominaal 
motorvermoge
n < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermo-
gen > 250 kW

82 83 81 82 80 81 79
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* 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.

*** 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 and 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.

****** 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. In het geval van een positieve evaluatie, wordt de vierde fase 
vier jaar na de publicatie van de studie van de Commissie toegepast.

******* 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. Mochten er nieuwe testen vereist zijn, dan 
wordt een overschrijding van de toe te passen grenswaarde met 2dB(A) toegestaan. 

******** 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

Amendement 26
Toine Manders

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 
Grenswaarden 

voor de 
Grenswaarden 

voor de 
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typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

typegoedkeuring 
van nieuwe 

voertuigtypen

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]

Alge-
meen

Ter-
rein *

Alge-
meen

Ter-
rein *

Alge-
meen

Ter-
rein *

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 74 75 72 73 72 73
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motorvermogen < 75 
kW

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.

Amendement 

Bijlage III
Grenswaarden

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

Voertuigcate-
gorie Beschrijving van de voertuigcategorie

Grenswaarden
uitgedrukt in dB(A)

[A-gewogen decibels]

Grenswaarden voor de 
typegoedkeuring van 
nieuwe voertuigtypen

Grenswaar-
den voor de 
typegoed-

keuring van 
nieuwe 

voertuig-
typen

Fase 1, geldig vanaf 
[2 jaar na publicatie]

Fase 2, 
geldig vanaf 

[5 jaar na 
publicatie]
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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 t 73 71

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

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

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

M3
aantal stoelen > 9; massa > 5 t; 
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, indien het
voertuig voldoet aan de relevante definitie van terreinvoertuigen in Richtlijn 
2007/46/EG, bijlage II, deel A, punt 4. 

** Voor alle voertuigcategorieën is de overgangsperiode voor de verkoop en 
ingebruikneming van nieuwe voertuigen 2 jaar.

Motivering

De tenuitvoerlegging van Verordening (EG) 2009/661 en de invoering van geluidseisen voor 
banden maken de invoering van de eerste fase, zoals de EC die heeft voorgesteld, overbodig 
en rechtvaardigen het naar beneden bijstellen van de grenswaarden voor de categorieën M1, 
N1 en N3. Bovendien, worden door dit amendement de voertuigcategorieën geactualiseerd en
gerationaliseerd en wordt er rekening gehouden met de productiecycli. 

Or. en


