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Amendamentul 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 5.2.2.a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2.2.a. Valorile-limită stabilite în tabelul 
din anexa III se aplică cu o marjă de 
toleranță rezonabilă în timpul măsurării.

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale din toate regulamentele privind zgomotul permit o toleranță pentru producție.

Amendamentul 96

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

Propunere de regulament
Anexa I – apendicele 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Apendicele 2a
Valorile pentru omologarea de tip de la 
vehicul și de la datele privind încercarea 
vehiculului:
1. Elemente de capsulare
1.1 Elemente de încapsulare a zgomotului 
conform indicațiilor producătorului 
vehiculului
2. Nivelul de zgomot al vehiculului în 
mișcare:
Rezultat încercare (Lurban): dB (A)
Rezultat încercare (Lwot): dB (A)
Rezultat încercare (Lcruise): dB (A)
factor kP: 
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3. Nivelul de zgomot al vehiculului în 
staționare:
Poziția și orientarea microfonului 
(conform figurii 2 din apendicele 1 la 
anexa II)
Rezultatul încercării în staționare: dB (A)

Or. en

Justificare

Monitorizarea și raportarea certificatului de omologare UE de tip.

Amendamentul 97

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conformitatea instrumentarului pentru 
măsurări acustice se verifică prin existența 
unui certificat de conformitate valabil. 
Aceste certificate sunt considerate valabile 
dacă certificarea de conformitate cu 
standardele a fost efectuată în ultimele 12 
luni pentru dispozitivul de etalonare 
sonoră, și în ultimele 24 luni pentru 
sistemul de măsură. Toate încercările de 
conformitate trebuie efectuate de un 
laborator autorizat pentru efectuarea 
etalonărilor corespunzătoare standardelor 
specifice în vigoare.

Conformitatea instrumentarului pentru 
măsurări acustice se verifică prin existența 
unui certificat de conformitate valabil. 
Aceste certificate sunt considerate valabile 
dacă certificarea de conformitate cu 
standardele a fost efectuată în ultimele 12 
luni pentru dispozitivul de etalonare sonoră 
și pentru sistemul de măsură. Toate 
încercările de conformitate trebuie 
efectuate de un laborator autorizat pentru 
efectuarea etalonărilor corespunzătoare 
standardelor specifice în vigoare.

Or. en

Justificare

Nu este normal ca verificările privind sistemele de măsură a sunetelor să fie realizate numai o dată 
la doi ani, în timp ce acelea privind dispozitivele de etalonare sonoră au loc anual. Această 
anomalie ar putea determina erori în cadrul sistemelor de măsură a sunetelor care conduc la 
măsurători incorecte în timpul încercărilor. Etalonarea dispozitivului și a sistemului de măsură ar 
trebui realizate împreună.
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Amendamentul 98

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.1. – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele de măsură meteorologice 
trebuie poziționate în imediata apropiere a 
zonei de încercare, la o înălțime de 
1,2 m ± 0,02 m. Măsurătorile se efectuează 
când temperatura aerului ambient se află în 
intervalul +5 °C - +40 °C.

Instrumentele de măsură meteorologice 
trebuie poziționate în imediata apropiere a 
zonei de încercare, la o înălțime de 
1,2 m ± 0,02 m. Măsurătorile se efectuează 
când temperatura aerului ambient se află în 
intervalul +5 °C - +25 °C.

Or. en

Justificare

Vehiculele emit mai puține zgomote la temperaturi ambientale ridicate. Gama mai mică de valori 
va reduce câștigurile pentru producătorii de vehicule și rezultatele încercării în mod artificial. 

Amendamentul 99

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.1. – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

La lectură se ignoră orice valori maxime 
ale zgomotului care par să nu aibă 
legătură cu caracteristicile nivelului 
general de zgomot al vehiculului.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate valorile maxime ale zgomotului ar trebui luate în considerare la lectură. 

Amendamentul 100
Gilles Pargneaux
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.1. – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

La lectură se ignoră orice valori maxime 
ale zgomotului care par să nu aibă 
legătură cu caracteristicile nivelului 
general de zgomot al vehiculului.

eliminat.

Or. fr

Justificare

Toate nivelurile maxime de zgomot trebuie luate în considerare la lectură.

Amendamentul 101

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.1. – paragraful 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zgomotul de fond (inclusiv orice zgomot 
provocat de vânt) trebuie să se situeze cu 
cel puțin 10 dB sub nivelul de presiune a 
zgomotului ponderat A produs de vehicul 
în timpul încercării. Dacă diferența dintre 
zgomotul ambiant și zgomotul măsurat se 
situează între 10 și 15 dB(A), pentru a 
calcula rezultatele încercării din lecturile 
sonometrului se scad corecțiile 
corespunzătoare conform tabelului 
următor:

Zgomotul de fond (inclusiv orice zgomot 
provocat de vânt)trebuie să se situeze cu 
cel puțin 15 dB sub nivelul de presiune a 
zgomotului ponderat A produs de vehicul 
în timpul încercării.

1/ În conformitate cu Anexa VII la 
prezentul Regulament.

Or. en
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Justificare

Amendamentul este conceput pentru a reduce flexibilitatea în testare și câștigurile pentru 
producători. 

Amendamentul 102

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.1. – tabel

Textul propus de Comisie

Diferența dintre zgomotul 
ambiant si zgomotul 
măsurat dB(A)

10 11 12 13 14 15

Corecție dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentul este conceput pentru a reduce flexibilitatea în testare și câștigurile pentru 
producători. 

Amendamentul 103
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.1  – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.1. Vehiculul pentru încercare se alege 
astfel încât toate vehiculele de același tip 
comercializate pe piață să îndeplinească 

3.2.1. Vehiculul pentru încercare este 
reprezentativ pentru vehiculele care 
urmează să fie comercializate pe piață, 
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cerințele din prezentul regulament. conform specificațiilor producătorului.

Or. en

Justificare

Dispozițiile actuale din toate regulamentele privind zgomotul permit o toleranță pentru producție.

Amendamentul 104
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.1.a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.1a. Vehiculul pentru încercare este 
reprezentativ pentru vehiculele care 
urmează să fie comercializate pe piață, 
conform specificațiilor producătorului.

Or. en

Justificare

Selectarea vehiculelor pentru încercare este realizată într-un mod care să permită o alegere 
practicabilă pentru încercare. Încercarea propusă va impune unui producător să selecteze 
vehiculul cu cele mai înalte emisii de zgomot dintr-o anumită familie pentru încercarea de tip, ceea 
ce adesea, din motive practice, nu este posibil. Obligația producătorului de a se asigura că orice 
vehicul comercializat pe piață îndeplinește specificațiile din regulament este prevăzută la 
articolul 5 alineatul (1).

Amendamentul 105

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.1 – tabelul – rândul 4 „Categoriile de vehicule N2, N3” – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcina suplimentară pentru a atinge masa 
de încercare a vehiculului se plasează 

Sarcina suplimentară pentru a atinge masa 
de încercare a vehiculului se plasează 
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deasupra axului (axelor) motor (motoare) 
din spate. Sarcina suplimentară este 
limitată la 75 % din masa maxim 
admisibilă pentru axul din spate. Masa de 
încercare trebuie realizată cu o toleranță 
de ± 5 %.

deasupra axului (axelor) motor (motoare) 
din spate. Sarcina suplimentară este 
limitată la 75 % din masa maxim 
admisibilă pentru axul din spate. 

Or. en

Justificare

Masa de încercare nu ar trebui să aibă nicio toleranță.

Amendamentul 106
Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru vehicul, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 
urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. 2/ Pneurile 
trebuie umflate la presiunea recomandată 
de producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă cel puțin adâncimea corespunzătoare 
prevederilor legale.

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare reprezintă pneurile cu 
emisiile sonore cele mai înalte de acel tip 
identificate de către producători și sunt 
înregistrate în apendicele 3 la anexa I la 
prezentul regulament. Acestea corespund 
uneia dintre dimensiunile de pneuri 
desemnate de producător pentru vehicul. 
Pneul este sau urmează să fie comercializat 
pe piață în același timp cu vehiculul. 2/ 
Pneurile trebuie umflate la presiunea 
recomandată de producătorul vehiculului 
pentru masa de încercare a acestuia. 
Pneurile trebuie să aibă cel puțin 
adâncimea corespunzătoare prevederilor 
legale.

Or. en

Amendamentul 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru vehicul, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 
urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. 2/ Pneurile 
trebuie umflate la presiunea recomandată 
de producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă cel puțin adâncimea corespunzătoare 
prevederilor legale.

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru vehicul, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 
urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. 2/ Pneurile 
trebuie umflate la presiunea recomandată 
de producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă adâncimea corespunzătoare 
prevederilor legale.

Or. en

Amendamentul 108
Toine Manders

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru vehicul, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru ax, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 
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urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. Pneurile trebuie 
umflate la presiunea recomandată de 
producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă cel puțin adâncimea corespunzătoare 
prevederilor legale.

urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. Pneurile trebuie 
umflate la presiunea recomandată de 
producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă o adâncime de cel puțin 80% din 
adâncimea totală.

Or. en

Justificare

Scopul noii metode de încercare este acela de a stimula traficul urban real. Adâncimea și 
denumirea pneurilor ar trebui să fie cea utilizată în mod obișnuit în trafic. Recomandarea 
CEE-ONU prevede o adâncime minimă de 80% din adâncimea totală. Încercarea ar trebui să ia în 
considerare faptul că vehiculele grele de marfă folosesc denumiri diferite pentru pneuri pe axul din 
față și pe cel din spate. În plus, între 2007 și 2010, procedura obligatorie de monitorizare pentru 
acest nou regulament a fost bazată pe pneuri reprezentative pentru ax.

Amendamentul 109

Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.2.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare sunt reprezentative 
pentru vehicul, se aleg de producătorul 
vehiculului și sunt înregistrate în 
apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau
urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. Pneurile trebuie 
umflate la presiunea recomandată de 
producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă cel puțin adâncimea corespunzătoare 
prevederilor legale.

3.2.2. Emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor sunt prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 661/2009 privind siguranța 
generală a autovehiculelor. Pneurile 
utilizate la încercare reprezintă pneurile cu 
emisiile de zgomot cele mai puternice de 
acel tip identificate de către producători
pentru vehicul și sunt selectate de către 
producătorul vehiculului și sunt înregistrate 
în apendicele 3 la anexa I la prezentul 
regulament. Acestea corespund uneia 
dintre dimensiunile de pneuri desemnate de 
producător pentru vehicul. Pneul este sau 
urmează să fie comercializat pe piață în 
același timp cu vehiculul. Pneurile trebuie 
umflate la presiunea recomandată de 
producătorul vehiculului pentru masa de 
încercare a acestuia. Pneurile trebuie să 
aibă cel puțin adâncimea corespunzătoare 
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prevederilor legale.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiile din Regulamentul (CE) nr. 692/2008. Amendamentul este conceput să 
asigure faptul că toate vehiculele respectă standardele și reduce câștigurile din încercare pentru 
producători.

Amendamentul 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.2. – nota de subsol 2/

Textul propus de Comisie Amendamentul

2/ Întrucât contribuția pneurilor la emisia 
sonoră totală este semnificativă, trebuie să 
se țină seama de dispozițiile de 
reglementare existente cu privire la 
emisiile sonore pneu/drum. La cererea 
producătorului, pneurile de tracțiune, 
pneurile de zăpadă și pneurile cu destinație 
specială nu se utilizează la măsurătorile 
pentru omologarea de tip și conformitatea 
producției, în conformitate cu 
Regulamentul CEE-ONU nr. 117 (JO L 
231, 29.8.2008, p. 19).

2/ Întrucât contribuția pneurilor la emisia 
sonoră totală este semnificativă, trebuie să 
se țină seama de dispozițiile de 
reglementare existente cu privire la 
emisiile sonore pneu/drum. La cererea 
producătorului, pneurile de tracțiune, 
pneurile de zăpadă și pneurile cu destinație 
specială nu se utilizează la măsurătorile 
pentru omologarea de tip și conformitatea 
producției, în conformitate cu 
Regulamentul CEE-ONU nr. 117.

Or. en

Justificare

Mențiunea JO L 231 29.8.2008 ar trebui eliminată, întrucât este o referință depășită.

Amendamentul 111

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.4.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4. Dacă vehiculul este echipat cu mai 
mult de două roți motoare, trebuie încercat 
pentru regimul de tracțiune destinat 
utilizării în condiții normale pe drum.

3.2.4. Dacă vehiculul este echipat cu mai 
mult de două roți motoare, ar trebui 
încercat cu numărul maxim de roți 
motoare.

Or. en

Justificare

Dacă vehiculul este echipat cu mai mult de două roți motoare, patru roți motoare, ar trebui 
încercat cu modul de patru roți motoare. 

Amendamentul 112

Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.4.

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.4. Dacă vehiculul este echipat cu mai 
mult de două roți motoare, trebuie încercat 
pentru regimul de tracțiune destinat 
utilizării în condiții normale pe drum.

3.2.4. Dacă vehiculul este echipat cu mai 
mult de două roți motoare, ar trebui 
încercat cu numărul maxim de roți 
motoare.

Or. en

Justificare

Dacă vehiculul este echipat cu mai mult de două roți motoare, patru roți motoare, ar trebui 
încercat cu modul de patru roți motoare. 

Amendamentul 113

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3.2.6a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2.6a. Încercarea este reprezentativă 
pentru emisiile de zgomot din realitate, 
prin corectarea valorilor-limită pentru 
camioane cu -1 dB(A) pentru a justifica 
pneurile ultrasilențioase utilizate în 
cadrul încercării, dar niciodată pe drum.

Or. en

Justificare

Încercarea ar trebui să fie reprezentativă pentru condițiile de conducere din realitate, iar 
rezultatele încercărilor afectate de utilizarea pneurilor silențioase ar trebui explicate.

Amendamentul 114

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

Propunere de regulament
Anexa II - punctul 4.1.2.1. – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Direcția liniei mediane a vehiculului 
trebuie să urmărească linia CC' cât mai 
aproape posibil pe parcursul întregii 
încercări, din momentul apropierii de linia 
AA' până ce spatele vehiculului trece de 
linia BB'. Dacă vehiculul este echipat cu o 
transmisie cu mai mult de două roți 
motoare, acesta se supune încercării în 
regimul de tracțiune destinat utilizării 
normale pe drum. 

Direcția liniei mediane a vehiculului 
trebuie să urmărească linia CC' cât mai 
aproape posibil pe parcursul întregii 
încercări, din momentul apropierii de linia 
AA' până ce spatele vehiculului trece de 
linia BB'. Dacă vehiculul este echipat cu 
mai mult de două roți motoare, ar trebui 
încercat cu numărul maxim de roți 
motoare.

Or. en

Justificare

Dacă vehiculul este echipat cu mai mult de două roți motoare, patru roți motoare, ar trebui 
încercat cu modul de patru roți motoare. 

Amendamentul 115
Anja Weisgerber
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.2.1.4.1. – paragraful 1 – literele a-c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Dacă un anumit raport de transmisie 
permite atingerea accelerației de referință 
awot ref cu toleranța de ± 5 %, însă fără a 
depăși 3,0 m/s2, încercarea se efectuează cu 
acest raport de transmisie.

(a) Dacă un anumit raport de transmisie 
permite atingerea accelerației de referință 
awot ref cu toleranța de ± 5 %, însă fără a 
depăși 2,0 m/s2, încercarea se efectuează cu 
acest raport de transmisie.

(b) Dacă niciunul dintre rapoartele de 
transmisie nu permite atingerea accelerației 
prescrise, se alege un raport de transmisie i, 
care conduce la o accelerație mai mare, și 
un raport de transmisie i+1, care conduce 
la o accelerație mai mică decât accelerația 
de referință. Dacă valoarea accelerației în 
raportul de transmisie i nu depășește 3,0 
m/s2, pentru încercare se utilizează ambele 
rapoarte de transmisie. Factorul de 
ponderare în raport cu accelerația de 
referință awot ref se calculează astfel: k =
(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(b) Dacă niciunul dintre rapoartele de 
transmisie nu permite atingerea accelerației 
prescrise, se alege un raport de transmisie i, 
care conduce la o accelerație mai mare, și 
un raport de transmisie i+1, care conduce 
la o accelerație mai mică decât accelerația 
de referință. Dacă valoarea accelerației în 
raportul de transmisie i nu depășește 2,0 
m/s2, pentru încercare se utilizează ambele 
rapoarte de transmisie. Factorul de 
ponderare în raport cu accelerația de 
referință awot ref se calculează astfel: k =
(awot ref – awot (i+1)) / (awot (i) – awot (i+1))

(c) Dacă valoarea accelerației în raportul 
de transmisie i depășește 3,0 m/s2, se 
utilizează primul raport de transmisie care 
conduce la o accelerație mai mică de 3,0 
m/s2, cu condiția ca treapta de viteză i+1 să 
nu conducă la o accelerație mai mică decât 
aurban. În acest caz se utilizează două trepte, 
i și i+1, inclusiv treapta i cu accelerația mai 
mare de 3,0 m/s2. În alte situații, nu se 
utilizează nicio altă treaptă de viteză.
Pentru calculul factorului parțial de putere 
kP, în locul awot ref se utilizează accelerația 
awot test obținută în timpul încercării.

(c) Dacă valoarea accelerației în raportul 
de transmisie i depășește 2,0 m/s2, se 
utilizează primul raport de transmisie care 
conduce la o accelerație mai mică de 2,0 
m/s2, cu condiția ca treapta de viteză i+1 să 
nu conducă la o accelerație mai mică decât 
aurban. În acest caz se utilizează două trepte, 
i și i+1, inclusiv treapta i cu accelerația mai 
mare de 2,0 m/s2. În alte situații, nu se 
utilizează nicio altă treaptă de viteză.
Pentru calculul factorului parțial de putere 
kP, în locul awot ref se utilizează accelerația 
awot test obținută în timpul încercării.

Or. de

Justificare

Pentru a simula situația din traficul urban real, ar trebui stabilită o accelerație maximă de 2,0 
m/s2.
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Amendamentul 116

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

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.2.2. – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Direcția liniei mediane a vehiculului 
trebuie să urmărească linia CC' cât mai 
aproape posibil pe parcursul întregii 
încercări, din momentul apropierii de linia 
AA' până ce spatele vehiculului trece de 
linia BB'. Încercarea se efectuează fără 
remorcă sau semiremorcă. Dacă o remorcă 
nu este ușor separabilă de vehiculul de 
tracțiune, remorca nu se ia în considerare la 
trecerea liniei BB'. Dacă vehiculul 
încorporează echipamente precum un 
amestecător de beton, un compresor etc., 
aceste echipamente nu trebuie să 
funcționeze în timpul încercării. Masa de 
încercare a vehiculului trebuie să fie 
conformă cu datele din tabelul de la 
punctul 3.2.1.

Direcția liniei mediane a vehiculului 
trebuie să urmărească linia CC' cât mai 
aproape posibil pe parcursul întregii 
încercări, din momentul apropierii de linia 
AA' până ce spatele vehiculului trece de 
linia BB'. Încercarea se efectuează fără 
remorcă sau semiremorcă. Încercarea se 
efectuează fără remorcă sau semiremorcă. 
Dacă o remorcă nu este ușor separabilă de 
vehiculul de tracțiune, remorca nu se ia în 
considerare la trecerea liniei BB'. Dacă 
vehiculul încorporează echipamente 
precum un amestecător de beton, aceste 
echipamente nu trebuie să funcționeze în 
timpul încercării. Masa de încercare a 
vehiculului trebuie să fie conformă cu 
datele din tabelul de la punctul 3.2.1.

Or. en

Justificare

Compresoarele sunt utilizate pentru frânele cu aer comprimat, fiind, prin urmare, parte intrinsecă a 
vehiculului. Zgomotul produs de compresoare nu ar trebui exclus, așadar, din măsurătorile 
zgomotului, pentru a asigura faptul că acestea sunt reprezentative pentru condițiile de conducere 
din realitate, incluzând, prin urmare, compresoarele. 

Amendamentul 117
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa III – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate Nivelul de zgomot măsurat în conformitate 
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cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite:

cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite și nu trebuie 
să depășească 90 dB(A) în nicio condiție 
de conducere, pentru o viteză maximă de 
130 km/h, conform anexei VIII:

Or. fr

Justificare

Regulamentul trebuie să garanteze faptul că emisiile de zgomot extrem sunt excluse în momentul 
accelerațiilor la debit de combustibil maxim sau cu supapa de reglare a debitului de combustibil în 
poziție intermediară. Dispozițiile ar trebui să permită o aplicare efectivă în circulația imediată de 
către autoritățile competente.

Amendamentul 118
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 6 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

nr. de locuri pe scaun < 9 nr. de locuri pe scaun < 9; ≤ 125kW/tonă și
maximum 1900cc

Or. fr

Justificare

Noile norme propuse de Comisia Europeană sunt realizabile, dar numai pentru o perioadă de timp 
mai lungă. Doi ani suplimentari vor fi necesari pentru a permite vehiculelor europene să emită un 
nivel de zgomot similar celui al unui vehicul electric.

Amendamentul 119
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 6 – coloana 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

68 70
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Or. fr

Justificare

Noile norme propuse de Comisia Europeană sunt realizabile, dar numai pentru o perioadă de timp 
mai lungă. Doi ani suplimentari vor fi necesari pentru a permite vehiculelor europene să emită un 
nivel de zgomot similar celui al unui vehicul electric.

Amendamentul 120
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 6 – coloana 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

69 71

Or. fr

Justificare

Noile norme propuse de Comisia Europeană sunt realizabile, dar numai pentru o perioadă de timp 
mai lungă. Doi ani suplimentari vor fi necesari pentru a permite vehiculelor europene să emită un 
nivel de zgomot similar celui al unui vehicul electric.

Amendamentul 121
Gilles Pargneaux

Propunere de regulament
Anexa III – rândul 7 – valori limită - coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

nr. de locuri pe scaun ≤ 9;
raport putere masa > 150 kW/tonă

nr. de locuri pe scaun < 9;
raport putere masa > 125 kW/tonă și 
minimum 1901cc

Or. fr

Justificare

Noile norme propuse de Comisia Europeană sunt realizabile, dar numai pentru o perioadă de timp 
mai lungă. Doi ani suplimentari vor fi necesari pentru a permite vehiculelor europene să emită un 
nivel de zgomot similar celui al unui vehicul electric.
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Amendamentul 122
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Anexa III

Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:
Categori
a 
vehiculu
lui

Descrierea 
categoriei 
vehiculului

Valori limită
exprimate in dB(A)
[decibeli (A)]

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de 
vehicule noi

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de 
vehicule noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, 
vânzarea și punerea în 
exploatare a 
vehiculelor

Etapa 1 valabilă 
după 
[2 ani de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după 
[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă după 
[7 ani de la publicare]

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În general Vehicule 
de teren

M Vehicule 
utilizate pentru 
transportul de 
pasageri

M1 nr. de locuri pe 
scaun< 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1 nr. de locuri pe 
scaun< 9; 
raport putere 
masa > 150 

71 71 69 69 69 69
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kW/ton

M2 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 
masa < 2 tone

72 72 70 70 70 70

M2 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 2 
tone < masa < 
3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 
tone < masa < 5 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 
tone < masa < 5 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 nr. de locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehicule 
utilizate pentru 
transportul de 
bunuri
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N1 masa < 2 tone 71 71 69 69 69 69

N1 2 tone < masa < 
3,5 tone

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 tone < masa 
< 12 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 75 
kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 tone < masa 
< 12 tone; 
75 < puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 tone < masa 
< 12 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 masa > 12 tone; 
75 < puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 masa > 12 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului > 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la punctul 4 din 
secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de 
teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.
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Amendamentul

Valori-limită, categorie și dispoziții tranzitorii pentru Regulamentul CEE nr.51 03,
tipuri noi de vehicule

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

2 ani
de la intrarea în vigoare a 
Regulamentului CEE nr.51 03 
Limită [dB(A)]

4 ani
după etapa 1

Limită [dB(A)]

6 ani
după etapa 1

Limită [dB(A)]

4 ani
după etapa 2

Limită [dB(A)]

6 ani după 
etapa  2

Limită [dB(A)]

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

72
73
75

70
-
74

-
71
-

68
70
73

-
-
-

               Greutatea totală la 
sarcină ≤ 2.5 tone
M2        2.5 to < Greutatea totală 
la sarcină ≤ 3.5 to
               Greutatea totală la 
sarcină > 3.5 to GVW

72
74
75

70
72
-

-
-
73

69
71
-

-
-
71

             Puterea nominală a 
motorului ≤ 180 kW
M3       180 < Puterea nominală 
a motorului ≤ 250 kW

76
78
80

-
-
-

74
78
78

-
-
-

73
76
76
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               Puterea nominală a 
motorului > 250 kW

            Greutatea totală la 
sarcină ≤ 2.5 to
N1        2.5 to < Greutatea totală 
la sarcină ≤ 3.5 to

72
74

70
72

-
-

68
71

-
-

             Puterea nominală a 
motorului ≤ 150 kW
N2        Puterea nominală a 
motorului > 150 kW

77
78

-
-

75
77

-
-

72
75

             Puterea nominală a 
motorului ≤ 250 kW
N3         Puterea nominală a 
motorului > 250 kW

81
82

-
-

79
81

-
-

77
79

Vehiculele de teren „G” pentru toate categoriile +1 dB(A) pentru etapa 1, adâncime de afundare de 50cm, capacitate de cățărare 30% ca cerință 
suplimentară pentru vehiculele din categoria M1

Vehiculele de teren „G” pentru toate categoriile N3, M3 +2 dB(A) pentru etapa 2 și ulterior, toate celelalte categorii +1 dB(A) pentru etapa 2 și 
ulterior

Rotunjire și incertitudine a măsurării în conformitate cu Regulamentul nr. 51.02

Or. en
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Justificare

Regulamentul nr. 51 al Comisiei Economice pentru Europa (ECE-R51) ar trebui modificat prin 
aplicarea unei metode noi de încercare și prin dispoziții suplimentare în materie de emisii de 
zgomot (ASEP). Metoda de încercare nouă ar trebui însoțită de noi valori-limită. Ar trebui obținute 
avantaje legate de mediu printr-o abordare a valorilor-limită conform celei pentru etapa 3. 
Dispozițiile tranzitorii reflectă nevoia producătorilor auto de a schimba design-ul produselor 
conform ciclurilor normale de producție.

Amendamentul 123
Britta Reimers 

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Anexa III
Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite:

Categoria 
vehiculului Descrierea categoriei vehiculului

Valori limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]
Valori 
limită
pentru 

omologarea 
de tip a 

tipurilor de 
vehicule noi

Valori 
limită
pentru 

omologarea 
de tip a 

tipurilor de 
vehicule noi

Valori limită
pentru 

înmatricularea, 
vânzarea și 
punerea în 

exploatare a 
vehiculelor

Etapa 1 
valabilă 

după
[2 ani de la 
publicare]

Etapa 2 
valabilă 

după
[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[7 ani de la 
publicare]

În 
gener

al

Ve
hic
ule 
de 
ter

În 
gener

al

Ve
hic
ule 
de 
ter

În 
gener

al

Vehicu
le de 

teren *
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en 
*

en 
*

M Vehicule utilizate pentru 
transportul de pasageri

M1 nr. de locuri pe scaun < 9 70 71*
* 68 69*

* 68 69**

M1
nr. de locuri pe scaun < 9; 
raport putere masă > 150 kW/ton 71 71 69 69 69 69

M2
nr. de locuri pe scaun > 9; masa < 
2 tone 72 72 70 70 70 70

M2
nr. de locuri pe scaun > 9; 2 tone 
< masa < 3,5 tone 73 74 71 72 71 72

M2

nr. de locuri pe scaun > 9; 3,5 
tone < masa < 5 tone 
puterea nominală a motorului < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri pe scaun > 9; 3,5 
tone < masa < 5 tone 
puterea nominală a motorului >
150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nr. de locuri pe scaun > 9; masa > 
5 tone; 
puterea nominală a motorului < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nr. de locuri pe scaun > 9; masa > 
5 tone; 
puterea nominală a motorului > 
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehicule utilizate pentru 
transportul de bunuri

N1 masa < 2 tone 71 71 69 69 69 69
N1 2 tone < masa < 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa < 12 tone 
puterea nominală a motorului < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa < 12 tone 
75 < puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa < 12 tone 
puterea nominală a motorului >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 tone; 
75 < puterea nominală a 
motorului < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tone; 
puterea nominală a motorului > 
150 kW

80 82 78 80 78 80
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* Valorile-limită mai mari nu sunt valabile 
decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de 
teren specificată la punctul 4 din secțiunea A 
a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile-
limită mai mari pentru vehiculele de teren 
sunt valabile numai dacă masa maximă 
autorizată este > 2 tone.

Amendamentul

Anexa III
Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II și rotunjit la cel mai apropiat 
număr întreg nu trebuie să depășească următoarele limite:

Valori-limită generale 1) pentru 
noi tipuri de vehicule exprimate în 
decibeli (A)

Categorie de 
vehicule

Descrierea categoriei vehiculului

Etapa 1 valabilă 
după
2 ani de la data 
intrării în vigoare

Etapa 2 
valabilă după
6 ani de la data 
intrării în 
vigoare

Raport putere masă ≤ 120 kW/tonă 72 70
120< Raport putere masă ≤ 150 kW/tonă 73 71

M1

Raport putere masă > 150 kW/tonă 75 74
Greutatea totală la sarcină ≤ 2,5 tone 72 71M2

2,5 tone < Greutatea totală la sarcină < 3,5 
tone

74 73

Greutatea totală la sarcină < 2,5 tone; Cap < 
660ccm; RPM (greutatea totală la 
sarcină)<35 kW/t

74 73

Greutatea totală la sarcină ≤ 2,5 tone 72 71

N1

2,5 tone < Greutatea totală la sarcină ≤ 3,5 
tone

74 73

Categoria
vehiculului

Descrierea categoriei vehiculului Valori-limită generale 1) pentru 
noi tipuri de vehicule exprimate în 
decibeli (A)
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Etapa 1 valabilă 
după
3 ani de la data 
intrării în 
vigoare.

Etapa 2 
valabilă după
8 ani de la 
data intrării 
în vigoare.

Greutatea totală la sarcină > 3,5 tone; 
Puterea nominală ≤ 135 kW

75 74M2

Greutatea totală la sarcină > 3,5 tone; 
Puterea nominală > 135 kW

76 75

Puterea nominală ≤ 135 kW 76 75M3
2)

135 < Puterea nominală ≤ 250 kW 79 78
M3

2) Puterea nominală > 250 kW 80 79
Puterea nominală ≤135 kW 78 76N2

Puterea nominală > 135 kW 79 78
Puterea nominală ≤ 135 kW 79 78
135 < Puterea nominală ≤ 250 kW 81 80

N3

Puterea nominală > 250 kW 82 81
* Pentru vehiculele din categoria M1/N1 și M2 < 3,5 t, perioada de tranziție pentru vânzarea și 
intrarea în circulație a vehiculelor noi este de 2 ani.
1) Valorile-limită cresc cu +2dB pentru un vehicul din clasele M3 și N3 și cu +1dB pentru orice 
alt vehicul, dacă vehiculul îndeplinește condițiile din definițiile corespunzătoare ale vehiculelor de 
teren specificate în anexa II secțiunea A punctul 4 la Directiva UE 2007/46/CE. 
2) Valorile-limită cresc cu +2dB pentru un vehicul din clasa M2 sau M3, în cazul în care 
vehiculul este echipat cu motor cu aprindere prin scânteie cu o turație nominală mai mare de 
3.500 rpm

Or. en

Justificare

Întrucât regulamentul european privind zgomotele produse de vehicule are un impact direct asupra 
Regulamentului mondial CEE-ONU nr. 51, este important să se ia în considerare valori-limită, 
clase de vehicule și calendare compatibile cu tehnologiile de pe toate piețele care aplică și doresc 
să aplice Regulamentul CEE-ONU nr. 51. Acest lucru va conduce la evitarea dezarmonizării 
piețelor și va oferi producătorilor un acces facil la piața mondială.

Amendamentul 124
Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Anexa III
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Textul propus de Comisie

Anexa III
Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categori
a 

vehiculul
ui

Descrierea 
categoriei 

vehiculului

Valori limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, 
vânzarea și punerea 
în exploatare a 
vehiculelor

Etapa 1 valabilă după 
[2 ani de la publicare]

Etapa 2 valabilă după 
[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă după 
[7 ani de la 
publicare]

În 
general

Vehicule 
de teren

În 
general

Vehicule 
de teren

În 
general

Vehicule 
de teren

M
Vehicule utilizate 
pentru transportul 
de pasageri

M1
nr. de locuri pe 
scaun < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nr. de locuri pe 
scaun < 9; 
raport putere masă 
> 150 kW/tonă

71 71 69 69 69 69

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa < 2
tone

72 72 70 70 70 70

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 2 tone < 
masa < 3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 tone
< masa < 5 tone;
puterea nominală a 
motorului < 150 
kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 tone
< masa ≤ 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 
kW

76 78 74 76 74 76
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M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa > 5 
tone; 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa > 
5 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N
Vehicule utilizate 
pentru transportul 
de bunuri

N1 masa < 2 tone 71 71 69 69 69 69

N1
2 tone < masa ≤ 3,5 
tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa ≤ 
12 tone; 
puterea nominală a 
motorului < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa ≤ 
12 tone; 
75 ≤ puterea 
nominală a 
motorului < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa ≤12 
tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 tone; 
75 ≤ puterea 
nominală a 
motorului < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile-limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile din definiția 
corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la punctul 4 din secțiunea A a anexei II la 
Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de teren sunt valabile 
numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.
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Amendamentul 

Anexa III
Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categor
ia 

vehicul
ului

Descrierea 
categoriei 
vehiculului

Valori-limită
exprimate in dB(A) 

[decibeli (A)] 

Valori-limită
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de
vehicule noi**** 

Valori-limită
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 
vehicule noi****

Valori-limită
pentru 

omologarea de tip 
a tipurilor de 

vehicule noi****

Valori-
limită 
pentru 

omologare
a de tip a 

tipurilor de 
vehicule 
noi*****

Etapa 1 valabilă 
după 
[2 ani de la 
publicare] 
********

Etapa 2 valabilă 
după 
[6 ani de la 
publicare] 
********

Etapa 3 valabilă 
după 
[10 ani de la 
publicare]

Etapa 4 
valabilă 
după [14 
ani de la 
publicare] 
******

În 
general

Vehicul
e de 

teren*

În 
general

Vehicul
e de 

teren*

În 
general

Vehicul
e de 

teren*

În general 
***

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportul de 
pasageri și de 
bunuri

M1

nr. de locuri 
pe scaun < 9; 
raport putere 
masă ≤ 120 
kW/tonă 

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

M1

nr. de locuri 
pe scaun ≤ 9;
120 kW/tonă 
<
raport putere 
masă ≤ 160 
kW/tonă

73 74 72 73 71 72 68

M1
nr. de locuri 
pe scaun ≤ 9; 75 76 74 75 73 74 70
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raport putere 
masă > 160 
kW/tonă

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa ≤ 2,5
tone; puterea 
nominală a 
motorului < 
75kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa ≤ 2,5 
tone; puterea 
nominală a 
motorului ≥ 
75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
2,5 tone < 
masa ≤ 3,5 
tone

74 75 72 73 71 72 70

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa > 3,5 
tone

76 77 73 74 72 73 71

N1
masa ≤ 2,5 
tone 72 73 71 72 71 72 69

N1

2,5 tone < 
masa ≤ 3,5 
tone

73 74 73 74 72 73 69

Valori-limită 
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori-limită 
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori-limită 
pentru 

omologarea de 
tip a tipurilor de 
vehicule noi****

Valori-
limită 
pentru 

omologare
a de tip a 

tipurilor de 
vehicule 
noi*****

Etapa 1 valabilă 
după 

[3 ani de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după 

[8 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[12 ani de la 
publicare]

Etapa 4 
valabilă 
după [16 
ani de la 

publicare] 
******

În 
general

Vehicul
e de 

În 
general

Vehicul
e de 

În 
general

Vehicul
e de 

În general 
***
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teren* teren* teren*

M3 

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului ≤ 
100 kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
100 kW < 
puterea 
nominală a 
motorului ≤ 
180 kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
180 < puterea 
nominală a 
motorului ≤ 
250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

nr. de locuri 
pe scaun > 9; 
masa > 5 
tone; puterea 
nominală a 
motorului > 
250 kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 
75 kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone; 
75 < puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

76 77 76 77 73 74 72
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N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone; 
150 ≤ puterea 
nominală a 
motorului

78 79 77 78 77 78 74

N3

masa > 12 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 
100 kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

masa > 12 
tone; 
100 ≤ puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

masa > 12 
tone; 150 ≤ 
puterea 
nominală a 
motorului < 
250 kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

masa > 12 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului ≥ 
250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Valorile-limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile din 
definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în anexa II secțiunea A punctul 
4 la Directiva UE 2007/46/CE la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de teren sunt 
valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

*** Pentru vehiculele de teren, valorile-limită generale cresc cu + 1 dB(A).
**** Perioada de tranziție pentru prima înmatriculare a vehiculelor noi: 2 ani de la intrarea 

în vigoare a etapei aplicabile
***** Perioada de tranziție pentru prima înmatriculare a vehiculelor noi: 3 ani de la intrarea 

în vigoare a etapei aplicabile
****** Comisia întocmește un studiu detaliat pentru a valida Etapa 4 cu privire la fezabilitatea 

tehnică a limitelor de zgomot propuse, după introducerea Etapei 3. În cazul în care 
evaluarea are un rezultat pozitiv, etapa 4 se aplică la patru ani de la publicarea studiului 
Comisiei.

******* M1 Vehicule cu destinație specială:
Vehiculele accesibile scaunelor rulante (definite la punctul 5.5 din anexa II la Directiva 
2007/46/CE) și vehiculele blindate (definite în partea A punctul 5.2 din anexa II la 
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Directiva 2007/46/CE), modificarea țevii sistemului de evacuare este permisă fără un 
test ulterior, cu condiția ca toate dispozitivele originale de control al emisiilor, inclusiv 
filtrele de particule (dacă există), să fie oprite. Dacă este necesar un nou test, este 
permisă o valoare suplimentară de 2dB(A) peste limita aplicabilă.

******** Pentru vehiculele fabricate în serii mici în conformitate cu partea A secțiunea 1 din 
anexa XII la Directiva 2007/46/CE, data intrării în vigoare pentru etapele 1 și 2 se 
amână cu doi ani.

Or. fr

Justificare

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

Amendamentul 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Propunere de regulament
Anexa III 

Textul propus de Comisie
Anexa III

Valori limită
Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categoria 
vehiculului

Descrierea categoriei 
vehiculului Valori limită exprimate în dB(A) [decibeli (A)]

Valori limită 
pentru 
omologarea de 
tip a tipurilor 
de vehicule noi

Valori limită 
pentru 
omologarea de 
tip a tipurilor de 
vehicule noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, 
vânzarea și punerea în 
exploatare a vehiculelor

Etapa 1 
valabilă după 

[2 ani de la 

Etapa 2 valabilă 
după 

[5 ani de la 

Etapa 3 valabilă după 
[7 ani de la publicare]
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publicare] publicare]

În 
general

Vehi
cule 
de 
teren 
*

În 
general

Vehic
ule de 
teren 
*

În 
general

Vehicule de 
teren *

M Vehicule utilizate pentru 
transportul de pasageri

M1 nr. de locuri pe scaun < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

nr. de locuri pe scaun <
9;

raport putere masa > 150 
kW/tonă

71 71 69 69 69 69

M2
nr. de locuri pe scaun > 
9; masa ≤ 2 tone 72 72 70 70 70 70

M2

nr. de locuri pe scaun > 
9; 2 tone < masa ≤ 3,5 
tone

73 74 71 72 71 72

M2

nr. de locuri pe scaun > 
9; 3,5 tone < masa < 5 
tone; 

puterea nominală a 
motorului < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri pe scaun > 
9; 3,5 tone < masa < 5 
tone; 
puterea nominală a 
motorului > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nr. de locuri pe scaun > 
9; masa > 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nr. de locuri pe scaun > 
9; masa > 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Vehicule utilizate pentru 
transportul de bunuri

N1 masa < 2 tone 71 71 69 69 69 69
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N1 2 tone < masa < 3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa < 12 
tone; 
puterea nominală a 
motorului < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa < 12 
tone; 
75 < puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa < 12 
tone; 
puterea nominală a 
motorului > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 tone; 
75 < puterea nominală a 
motorului < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tone; 

puterea nominală a 
motorului > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la punctul 4 din 
secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de 
teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

Amendamentul
Anexa III

Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categorie 
de 

vehicule

Descrierea categoriei 
vehiculului Valori-limită exprimate în dB(A) [decibeli (A)]
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Valori-limită
pentru 

omologarea de 
tip a tipurilor 

de vehicule noi

Valori-limită
pentru 

omologarea de 
tip a tipurilor 
de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, vânzarea și 

punerea în exploatare a 
vehiculelor noi

Etapa 1 
valabilă după

[1 an de la 
publicare]

Etapa 2 
valabilă după
[6 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă după
[8 ani de la publicare]

În 
general

Vehic
ule 
de

teren

În 
genera

l

Vehi
cule 
de 

teren

În 
genera

l
Vehicule de teren

M Vehicule utilizate pentru 
transportul de pasageri

M1
nr. de locuri pe scaun ≤ 9;
≤ 125 kW/tonă 72 74**

* 70 73**
* 70 73***

M1

nr. de locuri pe scaun ≤ 9; 
125 kW/tonă < 
raport putere masă ≤ 150 
kW/tonă

73 75**
* 71 74**

* 71 74***

M1

nr. de locuri pe scaun ≤ 9;
raport putere masă > 150 
kW/tonă

75 74 74

M1

nr. de locuri pe scaun ≤ 4, 
inclusiv șoferul; raport 
putere masă > 200 kw 
/tonă Punctul R al locului 
conducătorului auto < 
450 mm față de sol 

77 / 76 / 76 /

M2
nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa ≤ 2,5 tone 72 72 70 70 70 70

M2
nr. de locuri pe scaun > 9; 
2,5 tone < masa < 3,5 tone 74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri pe scaun > 9; 
3,5 tone < masa < 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≤ 150kW

76 77 75 76 75 76

M2

nr. de locuri pe scaun > 9; 
3,5 tone < masa < 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150kW

77 78 76 77 76 77
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M3

nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa > 5 tone; puterea 
nominală a motorului ≤ 
180kW

76 77 75 76 75 76

M3

nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa > 5 tone; 180 kW < 
puterea nominală a 
motorului ≤ 250kW

79 80 78 79 78 79

M3

nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa > 5 tone; puterea 
nominală a motorului > 
250kW

80 81 79 80 79 80

N Vehicule utilizate pentru 
transportul de bunuri

N1 masa ≤ 2,5 tone 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 tone < masa < 3,5 tone 74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa < 12 tone;
puterea nominală a 
motorului < 150kW

77 78 76 77 76 77

N2

3,5 tone < masa < 12 tone;
puterea nominală a 
motorului ≥ 150kW

78 79 77 78 77 78

N3

masa > 12 tone;
puterea nominală a 
motorului ≤ 180kW

79 80 78 79 78 79

N3

masa > 12 tone;
180 kW < puterea 
nominală a motorului ≤ 
250kW

81 82 80 81 80 81

N3

masa > 12 tone;
puterea nominală a 
motorului > 250 kW

82 83 81 82 81 82

*** Pentru vehiculele din categoria M1, dacă vehiculul îndeplinește condițiile din definiția 
corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în anexa II secțiunea A punctul 4 la 
Directiva UE 2007/46/CE și dacă în plus are o adâncime de afundare de 500 mm și
capacitate de cățărare de 35°.

Observați
e

Limitele pentru vehicule din categoria N3 doar dacă se permite utilizarea pentru 
încercare a „pneurilor normale”.

Or. en

Justificare

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

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

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

Amendamentul 126
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Anexa III
Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite:

Categor
ie de 

vehicule

Descrierea 
categoriei 

vehiculului

Valori limită exprimate în dB(A) [decibeli (A)]

Valori limită
pentru 

omologarea de
tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 

tipurilor de 
vehicule noi

Valori limită
pentru 

înmatricularea, 
vânzarea și 
punerea în 

exploatare a 
vehiculelor
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Etapa 1 valabilă 
după [2 ani de la 

publicare]

Etapa 2 valabilă 
după [5 ani de la 

publicare]

Etapa 3 valabilă 
după [7 ani de 
la publicare]

În 
gener

al

Vehicule 
de teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Veh
icul
e de 
tere
n

M

Vehicule 
utilizate pentru 
transportul de 
pasageri

M1
nr. de locuri pe 
scaun ≤ 9 70 71** 68 69** 68 69*

*

M1

nr. de locuri pe 
scaun ≤9;
raport putere 
masă > 150 
kW/tonă

71 71 69 69 69 69

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa 
≤ 2 tone

72 72 70 70 70 70

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 2 
tone < masa ≤ 
3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 
tone < masa ≤ 5 
tone;
150 < puterea 
nominală a 
motorului

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9; 3,5 
tone < masa ≤ 5 
tone;
puterea 
nominală a 
motorului ≥150 
kW

76 78 74 76 74 76

M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa 
> 5 tone;
150 < puterea 
nominală a 

75 76 73 74 73 74
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motorului

M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9; masa 
> 5 tone;
puterea 
nominală a 
motorului ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N

Vehicule 
utilizate pentru 
transportul de 
bunuri

N1 masa ≤ 2 tone 71 71 69 69 69 69

N1 2 tone < masa ≤ 
3,5 tone 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < masa 
≤ 12 tone;
75 < puterea 
nominală a 
motorului

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < masa 
≤ 12 tone;
75 ≤ puterea 
nominală a 
motorului < 150 
kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < masa 
≤ 12 tone;
puterea 
nominală a 
motorului ≥ 150 
kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 tone;
75 ≤ puterea 
nominală a 
motorului < 150 
kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 tone;
puterea 
nominală a 
motorului ≥ 150 
kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește 
condițiile din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la 
punctul 4 din secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE.

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele 
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de teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

Amendamentul

Anexa III
Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II și rotunjit la cel mai 
apropiat număr întreg nu trebuie să depășească următoarele limite:

Valori-limită generale 1) pentru noi tipuri de vehicule 
exprimate în decibeli (A)

Cat
ego
ria 
veh
icul
ului

Descrierea categoriei 
vehiculului

Etapa 1 valabilă 
după 2 ani de la
data intrării în 
vigoare

Etapa 2 valabilă 
după 6 ani de la
data intrării în 
vigoare*

Etapa 3*** 
valabilă după 10 
ani de la data 
intrării în 
vigoare**

Raport putere masă 
(RPM) ≤ 120 kW/tonă

71 70 68

M1 

2)

120< RPM < 150 kW/t 72 71 69

RPM > 150 kW/t 74 73 72
Greutatea totală permisă 
≤ 2,5 tone; Puterea 
nominală < 75 kW/t

71 70 69

M2

Greutatea totală permisă 
≤ 2,5 tone; Puterea 
nominală > 75 kW/t

72 71 70

2,5 tone < Greutatea 
totală permisă ≤ 3,5 tone

74 73 71

N1 Greutatea totală permisă 
≤ 2,5 tone

72 71 69

2,5 tone < Greutatea 
totală permisă ≤ 3,5 tone

74 73 70

Valori-limită generale 1) pentru noi tipuri de vehicule 
exprimate în decibeli (A)

Categor
ia 
vehicul
ului

Descrierea categoriei 
vehiculului

Etapa 1 valabilă 
după 3 ani de la data 
intrării în vigoare

Etapa 2 
valabilă după 
8 ani de la
data intrării 
în vigoare

Etapa 3*** 
valabilă după 12 
ani de la data 
intrării în 
vigoare**
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M2

Greutatea totală permisă 
> 3,5 t; Puterea nominală 
< 150 kW

76 74 72

Greutatea totală permisă 
> 3,5 t; Puterea nominală 
> 150 kW

77 75 73

M3
Puterea nominală < 100 
kW

74 73 71

100 < Puterea nominală 
< 150 kW

76 75 73

150 < Puterea nominală 
< 250 kW

79 78 76

Puterea nominală > 250 
kW

80 79 78

Puterea nominală < 75 
kW

76 75 73

N2 75 < Puterea nominală <
150 kW

77 76 74

Puterea nominală > 150 
kW

78 77 75

Puterea nominală < 100 
kW

76 75 73

N3 100 < Puterea nominală 
< 150 kW

79 78 76

150 < Puterea nominală 
< 250 kW

81 80 78

Puterea nominală > 250 
kW

82 81 80

* Pentru vehiculele din categoria M1/N1 și M2 < 3,5 t, perioada de tranziție pentru 
vânzarea și intrarea în circulație a vehiculelor noi este de 2 ani.

** Pentru toate vehiculele perioada de tranziție pentru vânzarea și intrarea în 
circulație a vehiculelor noi este de 3 ani.

*** Imediat după terminarea unei etape, Comisia realizează un studiu pentru a evalua 
fezabilitatea etapei respective. În cazul în care evaluarea are un rezultat pozitiv, 
etapa respectivă se aplică pentru o perioadă de patru ani de la publicarea studiului 
respectiv.

1) Valorile-limită cresc cu +2dB pentru un vehicul din categoriile M3 și N3 și cu +1 
dB pentru toate celelalte vehicule, dacă vehiculul îndeplinește condițiile din definiția 
corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în anexa II secțiunea A punctul 4 la 
Directiva UE 2007/46/CE.
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2) Valorile-limită cresc cu +1dB pentru un vehicul din categoria M1 dacă vehiculul 
este dotat cu pneuri din categoria C1D sau C1E, conform definiției din anexa II 
secțiunea A la Regulamentul (CE) nr. 661/2009. 

Or. de

Justificare

Pentru a asigura un echilibru adecvat între necesitatea de a păstra ciclurile de dezvoltare din 
industrie și certitudinea juridică și de a ajunge la gradul necesar de protecție a sănătății, etapele 
au fost adaptate. În special în etapa 3 se stabilesc obiective ambițioase. În plus, categoriile de 
vehicule sunt adaptate conform celor mai actuale standarde tehnice. O diferențiere suplimentară 
între aceste categorii de vehicule permite stabilirea unor valori-limită ale zgomotului mai realiste. 
Perioadele sunt compatibile cu ciclurile de producție tipice și sunt diferite pentru vehiculele 
utilitare ușoare și grele.

Amendamentul 127

Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Anexa III
Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite:

Categori
a 

vehiculul
ui

Descrierea 
categoriei 
vehicululu

i

Valori limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, 

vânzarea și punerea 
în exploatare a 

vehiculelor
Etapa 1 valabilă 

după
[2 ani de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după

[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[7 ani de la 
publicare]

În general Vehicul În general Vehicul În general Vehicul
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e de 
teren

e de 
teren

e de 
teren

M

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportu
l de 
pasageri

M1

nr. de 
locuri pe 
scaun ≤ 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1

nr. de 
locuri pe 
scaun ≤ 9; 
raport 
putere 
masă > 
150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa ≤ 2 
tone

72 72 70 70 70 70

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
2 tone < 
masa ≤ 
3,5 tone

73 74 71 72 71 72

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
3,5 tone < 
masa ≤ 5 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
3,5 tone < 
masa ≤ 5 
tone 

76 78 74 76 74 76
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puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

M3

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportu
l de 
bunuri

N1
masa ≤ 2 
tone 71 71 69 69 69 69

N1

2 tone < 
masa ≤ 
3,5 tone

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone 

75 76 73 74 73 74
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75 ≤ 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 
tone; 
75 ≤ 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 
tone; 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la punctul 4 din 
secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de 
teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

_________

Amendamentul

Anexa III
Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească următoarele limite:

Cate
gori

Descrierea 
categoriei 

Valori-limită
exprimate în dB(A)
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a 
vehi
culul

ui

vehiculului [decibeli (A)]

Valori-limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori-
limită 
pentru 

omologare
a de tip a 
tipurilor 

de 
vehicule 

noi

Valori 
limită 
pentru 

înmatricular
ea, vânzarea 
și punerea 

în 
exploatare a 
vehiculelor

Valori-
limită 
pentru 

omologarea 
de tip a 

tipurilor de 
vehicule 

noi

Valori 
limită 
pentru 

înmatricu
larea, 

vânzarea 
și 

punerea 
în 

exploatar
e a 

vehiculelo
r

Etapa 1 valabilă 
după

[1 an de la 
publicare]

Etapa 2 
valabilă 

după
[2 ani de 

la 
publicare]

Etapa 3 
valabilă 

după
[4 ani de la 
publicare]

Etapa 4 
valabilă 

după
[6 ani de la 
publicare]

Etapa 5 
valabilă 

după
[8 ani de 

la 
publicare]

În general În general În general În general În general

M
Vehicule utilizate 
pentru transportul 
de pasageri

M1**

nr. de locuri pe 
scaun ≤ 9
raport putere 
masă ≤ 150 
kW/tonă

70 68 68 66 66

M1**

nr. de locuri pe 
scaun ≤ 9
raport putere 
masă > 150 
kW/ton

71 69 69 67 67

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9;
masa maximă ≤ 
2,5 tone;

72 70 70 68 68

M2

nr. de locuri pe 
scaun > 9;
2,5 tone < masa 
maximă ≤ 3,5 
tone

73 71 71 69 69

M2 nr. de locuri pe 74 72 72 70 70
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scaun > 9;
3,5 tone < masa 
maximă ≤ 5 tone

M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9;
masa maximă > 5 
tone;
puterea nominală 
a motorului ≤ 250 
kW

75 73 73 71 71

M3

nr. de locuri pe 
scaun > 9;
masa maximă > 5 
tone;
puterea nominală 
a motorului > 250 
kW

77 75 75 73 73

N
Vehicule utilizate 
pentru transportul 
de bunuri

N1**
masa maximă < 
2,5 tone; 71 69 69 67 67

N1**

2,5 tone < masa 
maximă ≤ 3,5 
tone

72 70 70 68 68

N2

3,5 tone < masa 
maximă < 12 tone
puterea nominală 
a motorului < 150 
kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 tone < masa 
maximă ≤ 12 tone
puterea nominală 
a motorului > 150 
kW

77 75 75 73 73

N3

masa maximă > 
12 tone;
puterea nominală 
a motorului ≤ 250 
kW

76 74 74 72 72

N3**

*

masa maximă > 
12 tone;
puterea nominală 
a motorului > 250 
kW

78 76 76 74 74
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* Valorile-limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în anexa II secțiunea 
A punctul 4 la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1 și N1, valorile-limită mai mari pentru vehiculele 
de teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

*** Toate valorile-limită pentru vehiculele din categoria N3 au fost reduse cu 1dB (A) 
pentru a justifica schimbarea instrucțiunilor pentru pneuri în metoda de încercare 
B

**** Pentru vehiculele de teren toate valorile-limită sunt mai mici cu 1dB (A)

Or. en

Amendamentul 128
Toine Manders, Satu Hassi

Propunere de regulament
Anexa III

Textul propus de Comisie

Anexa III

Categoria 
vehiculului

Descrierea 
categoriei 

vehiculului

Valori limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]

Valori limită
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori limită
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori limită 
pentru 
înmatricularea, 
vânzarea și 
punerea în 
exploatare a 
vehiculelor

Etapa 1 valabilă 
după

[2 ani de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după

[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după 
[7 ani de la 
publicare]

În 
general

Vehicule 
de teren

În 
general

Vehicule 
de teren

În 
general

Vehicule 
de teren

M Vehicule 
utilizate 



AM\905004RO.doc 51/73 PE491.113v02-00

RO

pentru 
transportul 
de pasageri

M1
nr. de locuri 
pe scaun ≤ 
9

70 71** 68 69** 68 69**

M1

nr. de locuri 
pe scaun ≤ 
9; 
raport 
putere masă 
> 150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2 nr. de locuri 
pe scaun > 
9; masa < 2 
tone

72 72 70 70 70 70

M2 nr. de locuri 
pe scaun > 
9; 2 tone < 
masa ≤ 3,5 
tone

73 74 71 72 71 72

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 
9; 3,5 tone 
< masa ≤ 5 
tone 
puterea 
nominală a 
motorului < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de locuri 
pe scaun > 
9; 3,5 tone
< masa ≤ 5 
tone 
puterea 
nominală a 
motorului 
≥150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nr. de locuri 
pe scaun > 
9; masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 

75 76 73 74 73 74
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150 kW

M3

nr. de locuri 
pe scaun > 
9; masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului 
≥150 kW

77 79 75 77 75 77

N

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportul 
de bunuri

N1 masa ≤ 2 
tone

71 71 69 69 69 69

N1
2 tone < 
masa ≤ 3,5 
tone

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < 
masa ≤ 12 
tone 
puterea 
nominală a 
motorului < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone; 
75 <
puterea 
nominală a 
motorului 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone 
puterea 
nominală a 
motorului 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 
tone; 
75 <
puterea 
nominală a 

77 78 75 76 75 76
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motorului 
< 150 kW

N3

masa > 12 
tone; 
puterea 
nominală a 
motorului ≥ 
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește 
condițiile din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la 
punctul 4 din secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele 
de teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

Categori
a 

vehiculu
lui

Descrierea categoriei 
vehiculului

Valori-limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]

Valori-limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori-limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi
Etapa 1 valabilă după
[2 ani de la publicare]

Etapa 2 valabilă după
[5 ani de la publicare]

M
Vehicule utilizate 
pentru transportul de 
pasageri

M1 nr. de locuri pe scaun 
< 9 68 67

M1

nr. de locuri pe scaun 
< 9; 
raport putere masă >
150 kW/ton

71 69

M2
nr. de locuri pe scaun 
> 9; masa < 3,5 tone 73 71

M2

nr. de locuri pe scaun 
> 9; 3,5 tone < masa < 
5 tone 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

74 72

Amendamentele Parlamentului
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M2

nr. de locuri pe scaun 
> 9; 3,5 tone < masa <
5 tone 
puterea nominală a 
motorului > 150 kW

76 74

M3

nr. de locuri pe scaun 
> 9; masa > 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 73

M3

nr. de locuri pe scaun 
> 9; masa > 5 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 kW

77 75

N
Vehicule utilizate 
pentru transportul de 
bunuri

N1 masa < 2,5 tone 68 67

N1
2,5 tone < masa < 3,5 
tone 70 68

N2

3,5 tone < masa < 12 
tone 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

75 73

N2

3,5 tone < masa < 12 
tone 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 kW

77 75

N3

masa > 12 tone; 
puterea nominală a 
motorului < 150 kW

77 75

N3

masa > 12 tone; 
puterea nominală a 
motorului ≥ 150 kW

79 77

* Pentru toate vehiculele, valorile-limită cresc cu 1 dB(A) dacă vehiculul 
îndeplinește condițiile din definiția corespunzătoare a vehiculelor de 
teren specificată în anexa II secțiunea A punctul 4 la Directiva UE 
2007/46/CE. 

** Pentru toate categoriile de vehicule, perioada de tranziție pentru 
vânzarea și intrarea în circulație a vehiculelor noi este de 2 ani.

Or. en
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Justificare

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

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

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

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

Amendamentul 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Anexa III
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Textul propus de Comisie

Anexa III

Valori limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categori
a 

vehiculul
ui

Descrierea 
categoriei 
vehicululu

i

Valori limită
exprimate în dB(A)

[decibeli (A)]

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori limită pentru 
înmatricularea, 

vânzarea și punerea 
în exploatare a 

vehiculelor
Etapa 1 valabilă 

după
[2 ani de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după

[5 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[7 ani de la 
publicare]

În general
Vehicul

e de 
teren

În general
Vehicul

e de 
teren

În general
Vehicul

e de 
teren

M

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportu
l de 
pasageri

M1

nr. de 
locuri pe 
scaun < 9

70 71** 68 69** 68 69**

M1

nr. de 
locuri pe 
scaun < 9; 
raport 
putere 
masă >
150 
kW/ton

71 71 69 69 69 69

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa < 2 
tone

72 72 70 70 70 70

M2 nr. de 73 74 71 72 71 72
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locuri pe 
scaun > 9; 
2 tone < 
masa <
3,5 tone

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
3,5 tone < 
masa < 5 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

nr. de 
locuri pe 
scaun > 
9; 3,5 
tone < 
masa < 5 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

nr. de 
locuri pe 
scaun > 9; 
masa > 5 
tone; 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77
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N

Vehicule 
utilizate 
pentru 
transportu
l de 
bunuri

N1
masa < 2 
tone 71 71 69 69 69 69

N1

2 tone < 
masa <
3,5 tone

72 73 70 71 70 71

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone 
75 < 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 tone < 
masa < 12 
tone 
puterea 
nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 
tone; 
75 <
puterea 
nominală 
a 
motorului 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

masa > 12 
tone; 
puterea 

80 82 78 80 78 80
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nominală 
a 
motorului 
≥ 150 kW

* Valorile limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile 
din definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată la punctul 4 din 
secțiunea A a anexei II la Directiva UE 2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1, valorile limită mai mari pentru vehiculele de 
teren sunt valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.
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Amendamentele Parlamentului

Anexa III

Valori-limită

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să depășească 
următoarele limite:

Categor
ia 

vehicul
ului

Descrierea categoriei vehiculului
Valori-limită

exprimate în dB(A)
[decibeli (A)]

Valori-limită pentru 
omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule 

noi

Valori-limită
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori-limită
pentru 

înmatricularea, 
vânzarea și 
punerea în 

exploatare a 
vehiculelor

Valori-
pentru 

omologarea de 
tip a tipurilor de 

vehicule noi

Etapa 1 valabilă 
după

[1 an de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după

[3 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[5 ani de la 
publicare]

Etapa 4 valabilă 
după

[8 ani de la 
publicare]

În 
general

Vehicule 
de teren 

*

În 
general

Vehicule 
de teren 

*

În 
gener

al

Vehicule 
de teren 

*

În 
gener

al

Vehicule 

M Vehicule utilizate pentru 
transportul de pasageri

M1
nr. de locuri pe scaun < 9
raport putere masă < 150 
kW/tonă

70 71** 68 69** 68 69** 66

M1 nr. de locuri pe scaun < 9
raport putere masă > 150 kW/ton 71 71** 69 69** 69 69** 67

M2
nr. de locuri pe scaun > 9;
masa maximă < 2,5 tone; 72 72 70 71 70 71 68

M2

nr. de locuri pe scaun > 9;
2,5 tone < masa maximă < 3,5 
tone

73 74 71 72 71 72 69

M2
nr. de locuri pe scaun > 9;
3,5 tone < masa maximă < 5 tone 74 75 72 73 72 73 70

M3

nr. de locuri pe scaun > 9;
masa maximă > 5 tone;
puterea nominală a motorului <
250 kW

75 76 73 74 73 74 71

M3

nr. de locuri pe scaun > 9;
masa maximă > 5 tone;
puterea nominală a motorului > 
250 kW

77 79 75 77 75 77 73
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Catego
ria 

vehicul
ului

Descrierea categoriei vehiculului
Valori-limită

exprimate în dB(A)
[decibeli (A)]

Valori-limită pentru 
omologarea de tip a 

tipurilor de 
vehicule noi

Valori-limită 
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

vehicule noi

Valori limită 
pentru 

înmatricularea, 
vânzarea și 
punerea în 

exploatare a 
vehiculelor

Valori

omologarea de 
tip a tipurilor de 

vehi

Etapa 1 valabilă 
după

[1 an de la 
publicare]

Etapa 2 valabilă 
după

[3 ani de la 
publicare]

Etapa 3 valabilă 
după

[5 ani de la 
publicare]

Etapa 4 valabilă 

În 
general

Vehicule 
de teren 

*

În 
general

Vehicule 
de teren 

*

În 
gener

al

Vehicule 
de teren 

*

În 
gener

al

N Vehicule utilizate pentru 
transportul de bunuri

N1 masa maximă < 2,5 tone; 71 72** 69 70** 69 70** 67

N1
2,5 tone < masa maximă < 3,5 
tone 72 73** 70 71** 70 71** 68

N2

3,5 tone < masa maximă < 12 tone
puterea nominală a motorului <
150 kW

75 76 73 74 73 74 71

N2

3,5 tone < masa < 12 tone
puterea nominală a motorului >
150 kW

77 79 75 77 75 77 73

N3

masa maximă > 12 tone;
puterea nominală a motorului <
250 kW

77 78 75 76 75 76 73

N3***

masa maximă > 12 tone;
puterea nominală a motorului > 
250 kW

79 81 77 79 77 79 75

* Valorile-limită mai mari nu sunt valabile decât dacă vehiculul îndeplinește condițiile din defini
corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în anexa II secțiunea A punctul 4 la Directiva UE 
2007/46/CE. 

** Pentru vehiculele din categoria M1 și N1, valorile-limită mai mari pentru vehiculele de teren sunt 
valabile numai dacă masa maximă autorizată este > 2 tone.

*** Toate valorile-limită pentru vehiculele din categoria N3 au fost reduse cu 1dB (A) pentru a justifica 
schimbarea instrucțiunilor pentru pneuri în metoda de încercare B 

Or. en
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Amendamentul 130
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa III – Observație cu privire la tabel (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zgomotul măsurat în conformitate cu 
Anexa VIII nu poate depăși 90 dB(A) sub 
viteza maximă de 130 km/h , independent 
de situația de conducere.

Or. de

Justificare

Prezentul regulament trebuie să asigure excluderea emisiilor extreme de zgomot ale 
autovehiculelor.

Amendamentul 131

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

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – sub tabel (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și nu depășește 90 dB(A) în nicio condiție 
de conducere, sub o viteză maximă de 130 
km/h, în conformitate cu anexa VIII. 

Or. en
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Justificare

Este necesar ca regulamentul să asigure faptul că sunt împiedicate emisiile de zgomot extreme în 
condițiile de deschidere totală sau parțială a supapei de reglare a debitului de combustibil. 
Dispozițiile ar trebui să permită aplicarea directă în trafic de către autoritățile competente.

Amendamentul 132

Sabine Wils

Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1 – sub tabel (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

și nu depășește 87 dB(A) în nicio condiție 
de conducere, sub o viteză maximă de 130 
km/h, în conformitate cu Anexa VIII. 

Or. en

Justificare

Este necesar ca regulamentul să asigure faptul că sunt împiedicate emisiile de zgomot extreme în 
condițiile de deschidere totală sau parțială a supapei de reglare a debitului de combustibil. 
Dispozițiile ar trebui să permită aplicarea directă în trafic de către autoritățile competente. 

Amendamentul 133
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 3.2.2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul
În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.2., trebuie îndeplinite
următoarele cerințe:

În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.1.4, se fac următoarele 
recomandări, pentru a fi considerate ca 
cerințe pentru nou-construitele piste de 
încercare:

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei stipulează o modificare a specificațiilor privind construcția poligonului de 
încercare. Ce a fost până în prezent o recomandare ar deveni o obligație. Prin această modificare, 
orice pistă de încercare folosită în prezent în Europa ar face obiectul re-certificărilor, ca și când ar 
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fi nou construită.

Amendamentul 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 3.2.2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.2., trebuie îndeplinite
următoarele cerințe:

În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.1.4, se fac următoarele 
recomandări:

Or. en

Justificare

The Commission proposal provides a change in the specification for the construction of the test site. 
What is up to now a recommendation for road builders to have a guideline how to make a test track, 
will become mandatory. This change was done without technical consultation and there is no 
explanation provided by the Commission about the background for that change. With that change, 
actually any test track that is used in Europe will be subject for re-certifications as if newly built. 
Nobody knows the impact of the change of the specifications and could force re-building of many 
test tracks. As already told there is a new ISO Standard available, which is assumed to substitute 
the actual test track definitions within a couple of year, it is recommended to stay with the actual 
specifications.

Amendamentul 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Propunere de regulament
Anexa VII – – punctul 3.2.2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.2., trebuie îndeplinite 
următoarele cerințe:

În plus față de cerințele specificate la 
punctele 1 – 3.2.2., trebuie îndeplinite
următoarele cerințe din ISO 10844:2011
sau ar trebui făcută o referire la ISO 
10844:1994 pentru o perioadă de tranziție 
de 5 ani:

Or. en
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Justificare

Această cerință ar trebui să țină seama atât primul paragraf 1 din anexa VII la prezentul 
regulament, cât și de activitatea realizată de CEE-ONU. Cerințele stabilite în acest paragraf la 
literele (a) - (g) sunt preluate din standardul ISO 10844:2011. Cu toate acestea, acest standard nu 
este inclus încă în niciun regulament CEE-ONU. Este necesar, prin urmare, să se facă referire, de 
asemenea, la versiunea anterioară a standardului ISO 10844:1994 pentru o perioadă de tranziție 
de cinci ani pentru a permite atât CEE-ONU să-și modifice propriile reglementări, cât și centrelor 
de încercare să introducă modificările solicitate în versiunea din 2011 a acestui standard.

Amendamentul 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký 

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 2 – nota de subsol 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1/ ISO10844:1994. 1/Pentru primii cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
producătorii pot folosi piste de încercare 
certificate în conformitate fie cu ISO 
10844:1994, fie cu ISO 10844:2011. După 
această dată producătorii folosesc piste de 
încercare în conformitate numai cu ISO 
10844:2011.

Or. en

Justificare

ISO 10844:1994 a fost actualizat în martie 2011 în noul standard ISO 10844:2011. Totuși, noul text 
nu a fost introdus încă în toate regulamentele CEE-ONU privind vehiculele și centrele de încercare 
a pneurilor. Din acest motiv este importantă existența unei perioade de tranziție între cele două 
standarde, pentru a oferi posibilitatea producătorilor de a reconstrui orice pistă, în cazul în care 
este necesar, iar CEE-ONU de a introduce referința cu privire la noul standard în propriile 
reglementări.

Amendamentul 137

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveti, Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Anexa VII – punctul 4.3.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3. În sensul acestui standard, 
măsurătorile pentru adâncimea texturii 
trebuie efectuate în cel puțin zece puncte 
repartizate uniform de-a lungul căii de 
rulare a pistei de încercare, iar valoarea 
medie trebuie comparată cu adâncimea 
minimă specificată a texturii. Pentru 
descrierea procedurii, a se vedea ISO 
10844:1994.

4.3. În sensul acestui standard, 
măsurătorile pentru adâncimea texturii 
trebuie efectuate în cel puțin zece puncte 
repartizate uniform de-a lungul căii de 
rulare a pistei de încercare, iar valoarea 
medie trebuie comparată cu adâncimea 
minimă specificată a texturii. Pentru 
descrierea procedurii, a se vedea ISO 
10844:2011.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să respecte standardele ISO actuale. 

Amendamentul 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 2.3. – rândul 4 „Accelerația vehiculului” 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accelerația vehiculului aWOT_ASEP: 
awot ≤ 5,0 m/s2

Accelerația vehiculului aWOT_ASEP: 
awot ≤ 4,0 m/s2

Or. en

Justificare

Rata accelerației solicitată în testul ASEP, astfel cum este prevăzută în propunerea Comisiei, nu 
este reprezentativă pentru condițiile de circulație urbană. De asemenea, testul devine din ce în ce 
mai complex și este dificil să se repete în mod coerent la accelerații mai mari. Setul de date 
utilizate pentru ASEP nu rezultă din datele de la metoda B. De fapt, între metoda B și testul ASEP 
nu există nicio legătură, prin urmare, o modificare a metodei B nu este necesar să se regăsească în 
testul ASEP. În plus, nu a fost realizată o evaluare completă a impactului pentru a justifica 
schimbarea de la 4,0 la 5,0 m/s2.

Amendamentul 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan 
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Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 2.4. – paragraful 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca testul ASEP să fie reprezentativ 
și repetabil (pentru autoritatea de 
omologare de tip), vehiculele sunt testate 
folosind calibrarea de producție a cutiei 
de viteze.

Or. en

Justificare

Utilizarea calibrării de producție a cutiei de viteze este necesară din următoarele motive: întrucât 
cutia de viteze trebuie exploatată în afara parametrilor săi „normali”, este necesară o calibrare 
pentru a „menține” treptele de viteză în timpul testului ASEP; având în vedere cele de mai sus, nu 
este există o calibrare specială pentru producția vehiculelor. Conformitatea producției nu este, prin 
urmare, fezabilă; accelerația neliniară: menținerea a numeroase trepte de viteză și aplicarea 
puterii depline din RPM scăzut (revoluție pe minut) poate determina arderea motorului RPM. 
Arderile sunt cauzate de convertorul de cuplu care alunecă la un RPM redus al motorului.

Amendamentul 140
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nivelul sonor măsurat într-un punct 
depășește limita, se efectuează două 
măsurători suplimentare în același punct 
pentru a verifica gradul de incertitudine al
măsurării. Vehicul îndeplinește în 
continuare cerințele ASEP, în cazul în care 
media a trei măsurători valabile în acest 
punct specific corespunde specificației.

Dacă nivelul sonor măsurat într-un punct 
depășește limita, se efectuează două 
măsurători suplimentare în același punct 
pentru a verifica gradul de incertitudine al 
măsurării. Vehicul îndeplinește în 
continuare cerințele ASEP, în cazul în care 
media a trei măsurători valabile în acest 
punct specific corespunde specificației. 
Vehiculul nu depășește 90 dB(A) în nicio 
situație de conducere.

Or. de



PE491.113v02-00 68/73 AM\905004RO.doc

RO

Justificare

Prezentul regulament trebuie să asigure excluderea emisiilor extreme de zgomot ale 
autovehiculelor.

Amendamentul 141
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Anexa IX

Textul propus de Comisie

Anexa IX

Măsurile de asigurare a audibilității vehiculelor hibride și electrice

Prezenta anexă reglementează sistemul de avertizare acustică al vehiculului (AVAS) pentru 
vehicule de transport rutier electrice hibride sau pur electrice (VEH și VE).

A Sistem de avertizare acustică pentru vehicule

1. Definiție

Sistemul de avertizare acustică pentru vehicule (AVAS) este un dispozitiv care 
produce sunete cu rolul de a informa pietonii și a alți utilizatori vulnerabili ai 

drumurilor.

2. Performanțele sistemului

Dacă un sistem AVAS este instalat pe un vehicul, acesta trebuie să îndeplinească 
cerințele specificate mai jos.

3. Condiții de funcționare

(a) Metoda de generare a sunetului

Pentru categoria de vehicul în cauză, sistemul AVAS generează în mod automat 
un sunet în domeniul de viteză minim al vehiculului de la pornire până la
aproximativ 20 km/h și, dacă este cazul, la mersul înapoi. În cazul în care 
vehiculul este echipat cu un motor cu ardere internă care funcționează în 

domeniul de viteză minim al vehiculului definit anterior, sistemul AVAS poate să 
nu producă niciun sunet.

Pentru vehiculele echipate cu un dispozitiv de avertizare acustică pentru mersul 
înapoi, nu este necesar ca sistemul AVAS să genereze un sunet la mersul înapoi.

(b) Întrerupător de funcționare

Sistemul AVAS poate fi dotat cu un întrerupător pentru a-i opri în mod temporar 
funcționarea („întrerupător de funcționare”).
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Cu toate acestea, dacă se utilizează un întrerupător de funcționare, vehiculul 
trebuie echipat și cu un dispozitiv care să indice conducătorului auto aflat la 

volan starea de pauză în funcționare a dispozitivului de avertizare a apropierii 
vehiculului.

Sistemul AVAS trebuie să poată funcționa din nou după ce a fost oprit de 
întrerupătorul de funcționare.

Dacă este montat pe vehicul, întrerupătorul de funcționare trebuie amplasat într-
o poziție care să îi permită conducătorului auto să-l găsească și să-l manevreze 

cu ușurință.

(c) Atenuarea

Nivelul sonor al sistemului AVAS poate fi atenuat în anumite perioade de 
funcționare ale vehiculului.

4. Tipul și volumul sunetului

(a) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să fie un sunet continuu care oferă 
informații pietonilor și utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor cu privire la un 

vehicul aflat în stare de funcționare.
Cu toate acestea, tipurile următoare de sunete și similare nu sunt acceptate:

(i) sunetele de sirenă, de claxon, de sonerie, de clopot și sunetele 
vehiculelor de urgență

(ii) sunetele de alarmă, de exemplu, de alarmă de incendiu, de furt 
sau de fum

(iii) sunete intermitente.
Următoarele tipuri de sunete și similare trebuie evitate:

(iv) sunete melodioase, sunete de animale și de insecte
(v) sunete care ar perturba identificarea vehiculului și/sau a 

funcționării acestuia (de exemplu accelerare, decelerare etc.)

(b) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să semnaleze în mod clar 
comportamentul vehiculului, de exemplu, prin variația automată a nivelului 

sonor sau a caracteristicilor sincronizate cu viteza vehiculului.

(c) Nivelul sonor generat de sistemul AVAS nu ar trebui să depășească nivelul sonor 
aproximativ al unui vehicul similar din aceeași categorie echipat cu motor cu 

ardere internă și care funcționează în aceleași condiții.
Considerații referitoare la mediu

Dezvoltarea sistemului AVAS trebuie să țină cont de impactul global al 
zgomotului asupra populației.
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Amendamentul

eliminat
Or. de

Justificare
Pentru adoptarea unor cerințe minime este nevoie de o evaluare a impactului și de acumularea de 
cunoștințe înaintea adoptării unor reglementări. Acestea trebuie să aibă caracter obligatoriu, nu 
voluntar. De asemenea, acestea se referă la siguranța în trafic și se regăsesc, prin urmare, în mod 
eronat într-un act legislativ referitor la mediu.

Amendamentul 142
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 4
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Textul propus de Comisie
Anexa IX

4. Tipul și volumul sunetului
(a) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să fie un sunet continuu care oferă 

informații pietonilor și utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor cu privire la un vehicul 
aflat în stare de funcționare.
Cu toate acestea, tipurile următoare de sunete și similare nu sunt acceptate:

(i) sunetele de sirenă, de claxon, de sonerie, de clopot și sunetele 
vehiculelor de urgență

(ii) sunetele de alarmă, de exemplu, de alarmă de incendiu, de furt sau de 
fum

(iii) sunete intermitente.
Următoarele tipuri de sunete și similare trebuie evitate:

(iv) sunete melodioase, sunete de animale și de insecte;
(v) sunete care ar perturba identificarea vehiculului și/sau a funcționării 

acestuia (de exemplu accelerare, decelerare etc.)
(b) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să semnaleze în mod clar comportamentul 

vehiculului, de exemplu, prin variația automată a nivelului sonor sau a 
caracteristicilor sincronizate cu viteza vehiculului.

(c) Nivelul sonor generat de sistemul AVAS nu ar trebui să depășească nivelul sonor 
aproximativ al unui vehicul similar din aceeași categorie echipat cu motor cu ardere 
internă și care funcționează în aceleași condiții.
Considerații referitoare la mediu
Dezvoltarea sistemului AVAS trebuie să țină cont de impactul global al zgomotului 
asupra populației.
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Amendamentul

Or. de

Amendamentul 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête 

Propunere de regulament
Anexa X – punctul 5.2.1.1. 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5.2.1.1 Încercarea de zgomot a 
amortizorului de zgomot și încercarea de 
zgomot a amortizorului de zgomot de 
înlocuire se efectuează cu aceleași pneuri 
„normale” [conform definiției din 
secțiunea 2.8. a Regulamentului CEE-ONU 

5.2.1.1 Încercarea de zgomot a 
amortizorului de zgomot și încercarea de 
zgomot a amortizorului de zgomot de 
înlocuire se efectuează cu pneuri 
„normale” [conform definiției din 
secțiunea 2.8 a Regulamentului CEE-ONU 

Amendamentul Parlamentului

4. Tipul și volumul sunetului
(a) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să fie un sunet continuu care oferă 

informații pietonilor și utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor cu privire la un vehicul 
aflat în stare de funcționare.
Cu toate acestea, tipurile următoare de sunete și similare nu sunt acceptate:

(i) sunetele de sirenă, de claxon, de sonerie, de clopot și sunetele 
vehiculelor de urgență

(ii) sunetele de alarmă, de exemplu, de alarmă de incendiu, de furt sau de 
fum;

(iii) sunete intermitente.
Următoarele tipuri de sunete și similare trebuie evitate:

(iv) sunete melodioase, sunete de animale și de insecte;
(v) sunete care ar perturba identificarea vehiculului și/sau a funcționării 

acestuia (de exemplu accelerare, decelerare etc.)
(b) Sunetul generat de sistemul AVAS trebuie să semnaleze în mod clar comportamentul 

vehiculului și direcția de mers, de exemplu, prin variația automată a nivelului sonor 
sau a caracteristicilor sincronizate cu viteza vehiculului.

(c) Nivelul sonor generat de sistemul AVAS nu poate să depășească nivelul sonor 
aproximativ al unui vehicul similar din aceeași categorie echipat cu motor cu ardere 
internă și care funcționează în aceleași condiții.
Considerații referitoare la mediu
Dezvoltarea sistemului AVAS trebuie să țină cont de impactul global al zgomotului 
asupra populației.
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nr. 117 (JO L 231, 29.8.2008 p. 19)]. Nu 
sunt permise încercări cu pneuri pentru 
„utilizări speciale” sau „pentru zăpadă”, 
astfel cum sunt definite în secțiunile 2.9. și
2.10. ale Regulamentului CEE-ONU 
nr. 117. Astfel de pneuri ar putea spori 
nivelul de zgomot al vehiculului sau ar 
putea avea un efect de mascare la 
compararea eficacității reducerii 
zgomotului. Pneurile utilizate pot fi uzate, 
însă trebuie să satisfacă cerințele legale 
pentru utilizarea în trafic.

nr. 117. Nu sunt permise încercări cu 
„pneuri de tracțiune”, pneuri pentru 
„utilizări speciale” sau „pentru zăpadă”, 
astfel cum sunt definite în secțiunile 2.10, 
2.11 și 2.12 ale Regulamentului CEE-ONU 
nr. 117.

Or. en

Justificare

Precum în cazul anexei II - paragraful 3 - punctul 3.2.2 din prezentul regulament, referința din 
versiunea depășită a Regulamentului CEE-ONU nr. 117 ar trebui eliminată. De asemenea, pneurile 
de tracțiune ar trebui adăugate în acest al doilea paragraf pentru a-l face conform cu a doua notă 
de subsol din anexa II - paragraful 3 - punctul 3.2.2 din prezentul regulament. Numerele 
paragrafelor care conțin definiții ale pneurilor de tracțiune, ale pneurilor pentru „utilizări 
speciale” sau „pentru zăpadă” din Regulamentului CEE-ONU nr. 117 ar trebui actualizate în mod 
corespunzător.


