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BEKNOPTE MOTIVERING

Het gemotoriseerd vervoer vormt een van de belangrijkste bronnen van geluidshinder. 
Aangenomen wordt dat langdurige blootstelling aan hoge geluidsniveaus hart- en vaatziekten, 
aantasting van cognitieve vermogens, slaapstoornissen en tinnitus kan veroorzaken. De 
rapporteur staat pal achter de doelstelling van de voorgestelde verordening, nl. het verminderen 
van omgevingsgeluid door middel van verlaging van de geluidsgrenswaarden en de invoering 
van een nieuwe, verfijnde testmethode voor het meten van geluidsemissies. De 
geluidsgrenswaarden moeten echter zowel ambitieus als technisch haalbaar zijn. Daarbij moet 
worden bedacht dat geluid gemeten wordt op een logaritmische schaal en dat een verlaging van 3 
decibel (dB) een geluidsvermindering van 50% tot gevolg heeft. 

Er zijn al typegoedkeuringsvoorschriften voor voertuigen voor onder meer de CO2-emissies en 
andere verontreinigende stoffen (Euro 5/6- en Euro VI-normen). De maatregelen die genomen 
zijn om aan deze emissievoorschriften te voldoen, zijn ten dele in strijd met de maatregelen om 
de geluidsemissie van een voertuig te verminderen. Zo kunnen maatregelen om geluidsemissies 
terug te dringen leiden tot een hoger gewicht van een voertuig en dus tot een hogere CO2-
uitstoot. De diverse EU-typegoedkeuringsvoorschriften moeten zorgen voor een goed evenwicht 
tussen de diverse nagestreefde doelen en moeten gebaseerd zijn op een gemeenschappelijke 
aanpak die tot doel heeft voertuigen stiller, veiliger en milieuvriendelijker te maken. Ook moeten 
maatregelen ter vermindering van de geluidsemissies van voertuigen niet ten koste gaan van de 
verkeersveiligheid. Een speciaal geluiddempend wegdek bijvoorbeeld kan het rolgeluid van 
banden aanzienlijk verminderen maar ook tot een langere remafstand leiden. Uw rapporteur wijst 
erop dat er naast geluidsgrenswaarden voor voertuigen ook naar andere bronnen van 
omgevingsgeluid moet worden gekeken, zoals wegdek, beheer van de verkeersstromen en 
rijgedrag. 

De rapporteur staat achter het voorstel, maar stelt enkele amendementen voor om de doelen 
ervan beter te kunnen verwezenlijken. Om zowel de gezondheidsvoordelen als de 
rechtszekerheid te vergroten, moeten er voor geluidsgrenswaarden voor de lange termijn worden 
vastgesteld. Ook met betrekking tot de voertuigencategorieën moeten de nodige aanpassingen 
worden verricht. In de huidige wetgeving inzake geluidsemissies van voertuigen variëren de 
grenswaarden per voertuigencategorie en -subcategorie. Deze onderverdeling dateert uit 1970 en 
is sinds 1985 niet meer gewijzigd. Daarom stelt uw rapporteur voor de subcategorieën te updaten 
en de indeling aan te passen aan de meest recente technische normen. Met deze aanpassingen 
moet het mogelijk worden ambitieuze geluidsgrenswaarden vast te stellen en geluidshinder in het 
algemeen terug te dringen. Door de voertuigencategorieën verder te differentiëren kunnen we 
ambitieuzere geluidsgrenswaarden voor voertuigen met een lager motorvermogen en 
realistischere grenswaarden voor voertuigen met een hoger vermogen vaststellen. De nieuwe 
geluidsgrenswaarden voor de lange termijn vereisen een volledig nieuw ontwerp voor elk 
voertuig. 

Uw rapporteur is ook van mening dat de verschillen qua ontwikkeling en productie tussen 
personenauto's en zware bedrijfsvoertuigen tot uiting moeten komen in de verordening. Deze 
verschillen moeten ook terug te vinden zijn in een verschillende timing van de respectieve fasen 
waarvoor de geluidsgrenswaarden gelden. Daarom stelt zij voor om voor personenauto's en 
voertuigen voor bedrijfsmatig vervoer verschillende fasen in te voeren. 

Transparantie is cruciaal voor een verantwoord consumentenbeleid en is een aspect dat de 
IMCO-commissie sinds jaar en dag voorstaat. Wanneer de consument over duidelijke en 
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transparante informatie over de geluidsemissies van elk voertuig beschikt, kan hij mede op basis 
daarvan zijn keuze maken. Voor de overheid is die informatie van belang om passende 
stimuleringsmaatregelen te kunnen nemen om de doorbraak van stillere voertuigen aan te 
moedigen, bijvoorbeeld door aankoopnormen voor busvloten vast te stellen en alleen de 
voertuigen die het minste geluid produceren preferentiële toe te laten tot bepaalde gevoelige 
woongebieden of tijdens bepaalde uren. Voor CO2-emissies, brandstofverbruik en bandengeluid 
bestaan er al labels. Zo'n label zou er ook moeten komen voor geluidsemissies van voertuigen.

Voor elektrische en hybride voertuigen zouden in de verordening technische normen moeten 
worden vastgesteld in de vorm van voorschriften inzake het minimumgeluid voor elektrische 
voertuigen. De VN/ECE heeft een werkgroep voor minimumgeluidsniveaus voor stille 
voertuigen opgericht, waarin de mogelijkheid van harmonisatie van de voorschriften voor 
"akoestisch voertuigwaarschuwingssysteem" (AVAS - Acoustic Vehicle Alerting System) wordt 
besproken.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er zijn EU-
typegoedkeuringsvoorwaarden voor onder 
meer CO2-emissies (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 beperken1 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 
beperken2) en verontreinigende emissies 
(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 
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bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en 
de toegang tot reparatie- en 
onderhoudsinformatie3 en 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 
onderhoudsinformatie4).  De technische 
voorschriften inzake grenswaarden voor 
de uitstoot van CO2 en andere 
verontreinigende stoffen mogen niet in 
strijd zijn met de voorschriften inzake de 
vermindering van de geluidsemissies. 
Daarom moet in de EU-
typegpoedkeuringsvoorschriften een 
evenwicht worden gevonden tussen de 
diverse doelstellingen. 
_____________
1 PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1.
2 PB L 145 van 31.5.2011, blz. 1.
3 PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1.
4 PB L 188 van 18.7.2009, blz. 1.

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 tot vermindering van de geluidsemissie maar ook 
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 de consument naar 
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behoren te informeren moet de fabrikant 
op het verkooppunt en in het technische 
reclamemateriaal gegevens verstrekken 
over de geluidsniveaus van voertuigen, 
berekend aan de hand van 
geharmoniseerde testmethoden. 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

Tot nu toe kan de consument niet weten hoeveel lawaai een voertuig produceert. Overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1222/2009 inzake de etikettering van banden moet op verkooppunten en in 
reclamemateriaal informatie over bandenlawaai worden verstrekt.  Om voertuigen met een lage 
geluidsemissie te promoten en de consument de mogelijkheid te bieden een gemotiveerde keuze 
te maken, moet de fabrikant verplicht worden het geluidsemissieniveau van een voertuig te 
vermelden. Nationale en gemeentelijke instanties zijn de belangrijkste inkopers van 
voertuigenparken, met name voor het openbaar en gemeentelijk vervoer, en zijn ook 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/49/EG, die tot doel heeft het 
omgevingslawaai in stedelijke gebieden en van grote vervoerinfrastructuur te verminderen.

Amendement 3

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 4
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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 te waarborgen dat de consument toegang heeft tot relevante informatie wanneer hij 
overweegt een voertuig aan te schaffen, moeten gegevens over de geluidsemissies op ruime 
schaal beschikbaar zijn. (Het voorstel is gebaseerd op 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 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Information

Fabrikanten en distributeurs van 
voertuigen zien erop toe dat het 
geluidsniveau in decibel (dB(A)), 
berekend volgens geharmoniseerde 
testmethoden voor typegoedkeuring voor 
elk voertuig, op een duidelijk zichtbare 
plaats op het verkooppunt en in het 
technische reclamemateriaal wordt 
vermeld.
Uiterlijk één jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening dient de Commissie 
dient bij het Europees Parlement en de 
Raad een voorstel in inzake de 
informatieverstrekking aan de consument.
De consumenteninformatie kan worden 
geïntegreerd in Richtlijn 1999/94/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
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13 december 1999 betreffende de 
beschikbaarheid van 
consumenteninformatie over het 
brandstofverbruik en de CO2-emissies bij 
het op de markt brengen van nieuwe 
personenauto's1. Voor geluidsemissies 
wordt dezelfde aanduidingsmethode 
gebruikt als voor CO2-emissies.
______________
1 PB L 12 van 18.1.2000, blz. 16.

Or. en

Motivering

Tot nu toe kan de consument 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, moeten de fabrikant en de distributeur verplicht worden het 
geluidsemissieniveau van een voertuig te vermelden.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1

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, zorgen zij 
ervoor dat het door het AVAS 
geproduceerde geluid een continu geluid 
is dat de voetgangers en kwetsbare 
weggebruikers erop attendeert dat een 
voertuig in beweging is. Het geluid moet 
een gemakkelijke indicatie zijn van het 
voertuiggedrag en 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.

Or. en

Motivering

De belangrijkste voorschriften voor AVAS moeten in het desbetreffende artikel worden vermeld 
in plaats van alleen in de bijlage. Mocht de VN/ECE-werkgroep een reglement met op 
wereldwijd niveau geharmoniseerde normen voor AVAS vaststellen, dan moeten de EU-
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voorschriften dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ingeval de VN/ECE-werkgroep inzake 
minimumgeluidsniveaus voor stille 
voertuigen een Reglement van de 
VN/ECE vaststelt, beoordeelt de 
Commissie of het mogelijk is de 
technische voorschriften van bijlage X te 
vervangen door een rechtstreekse 
verwijzing naar de overeenkomstige 
voorschriften van het VN/ECE-Reglement  
en legt zij indien noodzakelijk een voorstel 
tot wijziging van bijlage X voor aan het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De belangrijkste voorschriften voor AVAS moeten in het desbetreffende artikel worden vermeld 
in plaats van alleen in de bijlage. Mocht de VN/ECE-werkgroep een reglement met op 
wereldwijd niveau geharmoniseerde normen voor AVAS vaststellen, dan moeten de EU-
voorschriften dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Amendement 8

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. De Commissie is bevoegd gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ten einde de 
bijlagen I, II en IV tot en met X te 
wijzigen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 VWEU kunnen alleen niet-essentiële onderdelen van de 
wetshandeling aan de Commissie worden gedelegeerd, terwijl de essentiële onderdelen bij de 
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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 co-wetgevers. 

Amendement 9

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 te 
vervangen en legt zij indien nodig een 
voorstel tot wijziging van bijlage III voor 
aan het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 290 VWEU kunnen alleen niet-essentiële onderdelen van de 
wetshandeling aan de Commissie worden gedelegeerd, terwijl de 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 co-wetgevers.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.1.4.1 – letter a

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;
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Or. en

Motivering

Om een echte stadsverkeersituatie te simuleren, moet de maximale acceleratie 2,0 m/s2

bedragen.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.1.4.1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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: k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a 
wot (i) - a wot (i+1))

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))

Or. en

Motivering

Om een echte stadsverkeersituatie te simuleren, moet de maximale acceleratie 2,0 m/s2

bedragen.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4.1.2.1.4.1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien de acceleratiewaarde van 
overbrengingsverhouding i meer dan 3,0 
m/s2 bedraagt, moet de eerste 
overbrengingsverhouding worden gebruikt 

c) indien de acceleratiewaarde van 
overbrengingsverhouding i meer dan 2,0 
m/s2 bedraagt, moet de eerste 
overbrengingsverhouding worden gebruikt 
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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;

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

Om een echte stadsverkeersituatie te simuleren, moet de maximale acceleratie 2,0 m/s2

bedragen.

Amendement 13

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 voer-
tuigcategorie

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 
t 72 72 70 70 70 70

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

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 motorvermog
en < 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 motorvermog
en < 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:

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 
typegoedkeuring van 

nieuwe 
voertuigtypen****

Grenswaar
den voor de 
typegoedke
uring van 

nieuwe 
voertuigtyp

en****
Fase 1, geldig vanaf Fase 2, geldig vanaf Fase 3, geldig vanaf Fase 4, 
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[2 jaar na publicatie] [6 jaar na publicatie] [10 jaar na publicatie] geldig 
vanaf [14 
jaar na 
publicatie]

Algemeen Terrein* Algemeen Terrein* Algemeen Terrein* Algemeen
***

Voertuigen voor 
personen- en 
goederenvervoer

M1

aantal stoelen < 9; 
verhouding vermoge
n/ massa < 50 kW/t

70 71 69 70 68 69 67

M1

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

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

M1

aantal stoelen < 9; 
120 kW/t <
verhouding vermoge
n/ massa < 160 kW/t

73 74 72 73 71 72 68

M1

aantal stoelen < 9; 
verhouding vermoge
n/ massa > 160 kW/t

75 76 74 75 73 74 70

M2
aantal stoelen > 9; 
massa < 2,5 t< 75kW 71 72 69 70 69 70 68

M2

aantal stoelen > 9; 
massa < 2,5 t >= 75 
kW

72 73 70 71 70 71 69

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 <= 
50kW/t 70 71 70 71 69 70 68

N1
massa < 2,5 t > 
50kW/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****

Grenswaar
den voor de 
typegoedke
uring van 

nieuwe 
voertuigtyp

en*****

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 

publicatie]

Algemeen Terrein* Algemeen Terrein* Algemeen Terrein* Algemeen 
***

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<nominaal 
motorvermogen <
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 t; 
180 < nominaal mot

78 79 78 79 76 77 75
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orvermogen < 250 k
W

M3

aantal stoelen > 9; 
massa > 5 t; 
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

N2

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

77 76 76 77 73 74 72

N2

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

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 mot
orvermogen < 150 k
W

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12 t; 
150 < nominaal moto
rvermogen < 250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12 t; 
nominaal 
motorvermogen > 
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* 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.
***** Overgangsperiode voor de eerste registratie van nieuwe voertuigen: 3 jaar na de 

inwerkingtreding.
****** Zodra fase 3 wordt toegepast, verricht de Commissie een gedetailleerde studie ter 

validering van fase 4 voor wat betreft de technische haalbaarheid van de 
geluidsgrenswaarden. 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.

Or. en

Motivering

Om zowel de gezondheidsvoordelen als de rechtszekerheid te vergroten, moeten er 
geluidsgrenswaarden voor de lange termijn worden vastgesteld. De voertuigencategorieën 
moeten worden aangepast aan de meest recente technische normen. Met deze aanpassingen moet 
het mogelijk worden ambitieuze geluidsgrenswaarden vast te stellen en geluidshinder in het 
algemeen terug te dringen. Door de voertuigencategorieën verder te differentiëren kunnen we 
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ambitieuzere geluidsgrenswaarden voor voertuigen met een lager motorvermogen en 
realistischere grenswaarden voor voertuigen met een hoger vermogen vaststellen. De verschillen 
qua ontwikkeling en productie tussen personenauto's en zware bedrijfsvoertuigen moeten  tot 
uiting komen in de verordening. Daarom moeten voor personenauto's en voertuigen voor 
bedrijfsmatig vervoer verschillende categorieën worden ingevoerd. 

Amendement 14

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. Voor de 
productieconformiteitsvoorschriften wordt 
aan de grenswaarden van bijlage III 
voldaan indien aan de grenswaarden van 
bijlage III wordt voldaan met een extra 
marge van 1 dB(A).

Or. en

Motivering

In de huidige wetgeving inzake de productieconformiteitscontrole is een marge van 1 dB(A) 
voorzien.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – deel A – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Een akoestisch 
voertuigwaarschuwingssysteem (AVAS) is 
een systeem voor hybride elektrische en 
elektrische wegvoertuigen dat voetgangers 
en kwetsbare weggebruikers informatie 
verstrekt over de werking van het 
voertuig.



PA\899375NL.doc 17/18 PE487.784v01-00

NL

Or. en

Motivering

De definitie van AVAS in bijlage IX moet overeenkomen met die van artikel 3, punt 21.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – deel A – punt 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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. 

(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. Het geluid moet een 
gemakkelijke indicatie zijn van het 
voertuiggedrag en moet lijken op het 
geluid van een voertuig van dezelfde 
categorie dat met een verbrandingsmotor 
is uitgerust.

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) Intermittent sound
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.

Or. en

Motivering

De opsomming van de verschillende soorten geluid die een AVAS niet mag maken kan beter 
worden vervangen door een duidelijke beschrijving van de kenmerken van de geluiden die wél 
mogen. 
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