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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind nivelul sonor al autovehiculelor 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0856),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0487/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 2012,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru transport și turism și al Comisiei pentru piața internă și protecția 
consumatorilor (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cerințele pentru omologarea de tip 
din UE se aplică deja în ceea ce privește 
legislația UE relevantă privind emisiile de 
CO2, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în 
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ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și 
Euro 6) și privind accesul la informațiile 
referitoare la repararea și întreținerea 
vehiculelor1, Regulamentul (CE) nr. 
443/2009 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire 
a standardelor de performanță privind 
emisiile pentru autoturismele noi, ca parte 
a abordării integrate a Comunității de a 
reduce emisiile de CO2 generate de 
vehiculele ușoare2, Regulamentul (CE) 
nr. 595/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 18 iunie 2009 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor și a 
motoarelor cu privire la emisiile provenite 
de la vehicule grele (Euro VI) și accesul 
la informații privind repararea și 
întreținerea vehiculelor și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a 
Directivei 2007/46/CE și de abrogare a 
Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE și 
2005/78/CE3 și Regulamentul (UE) nr. 
510/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a 
unor standarde de performanță pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a 
abordării integrate a Uniunii de reducere 
a emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
ușoare4. Cerințele tehnice care se aplică 
legislației UE privind valorile-limită ale 
emisiilor de CO2 și ale emisiilor poluante 
ar trebui să respecte cerințele care se 
aplică legislației privind reducerea 
emisiilor sonore. Prin urmare, cerințele 
pentru omologarea de tip din UE ar trebui 
stabilite în așa fel încât să fie îndeplinite 
aceste obiective duale.
_________________
1 JO L 171, 29.6.2007, p. 1.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 1.
3 JO L 188, 18.7.2009, p. 1.
4 JO L 145, 31.5.2011, p. 1. 
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Or. en

Justificare

Măsurile tehnice de reducere a emisiilor de CO2 includ măsuri de reducere a greutății unui 
vehicul, pe când măsurile tehnice de reducere a zgomotului, precum izolațiile fonice, cresc, în 
mod normal, greutatea unui vehicul și emisiile de CO2. De asemenea, izolațiile fonice reduc 
zgomotul, dar cresc, totodată, riscul de izbucnire a unui incendiu la motor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Punerea la dispoziția consumatorilor, 
a managerilor de parcuri auto și a 
autorităților publice a informațiilor 
referitoare la emisiile sonore poate 
influența deciziile de cumpărare și 
accelera tranziția către un parc auto mai 
silențios. Pentru a pune informațiile 
necesare la dispoziția consumatorilor, 
producătorul ar trebui să furnizeze 
informații referitoare la nivelurile de 
zgomot ale vehiculelor în conformitate cu 
metode de încercare armonizate la 
punctul de vânzare și în materialele 
promoționale de natură tehnică. O 
etichetă, comparabilă cu etichetele 
utilizate pentru a furniza informații 
referitoare la emisiile de CO2, la 
consumul de carburant și la zgomotul 
provocat de pneuri, ar trebui să informeze 
consumatorii cu privire la emisiile sonore 
ale vehiculului respectiv.

Or. en

Justificare

În prezent, consumatorii nu cunosc nivelurile de zgomot ale vehiculelor înainte de 
cumpărare. Legislația privind etichetarea pneurilor prevede furnizarea de informații privind 
zgomotul în ceea ce privește pneurile la punctul de vânzare și în materialele promoționale. 
Pentru a promova vehiculele cu un nivel sonor scăzut și pentru a da consumatorului 
posibilitatea de a lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză, producătorii ar trebui să 
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furnizeze informații referitoare la nivelurile de zgomot ale vehiculelor. Autoritățile naționale 
și locale au un rol central în calitate de principali cumpărători de parcuri auto și poartă 
răspunderea pentru Directiva 2002/49/CE, ce urmărește reducerea zgomotului ambiant în 
zonele urbane și de-a lungul principalei infrastructuri de transport.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a permite Comisiei să 
înlocuiască cerințele tehnice din prezentul 
regulament cu o trimitere directă la 
regulamentele CEE-ONU nr. 51 și nr. 59, 
o dată ce valorile limită referitoare la 
noua metodă de încercare sunt stabilite în 
regulamentele menționate anterior, sau 
pentru a adapta aceste cerințe la evoluția 
tehnică și științifică, competența de a 
adopta acte legislative în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei pentru modificarea 
dispozițiilor din anexele la prezentul 
regulament cu privire la metodele de 
încercare și nivelurile sonore. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate. În 
momentul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, Comisia trebuie să garanteze 
transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor pertinente către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Pentru a permite Comisiei să adapteze
cerințele tehnice din prezentul regulament 
la evoluția tehnică și științifică, competența 
de a adopta acte legislative în conformitate 
cu articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
delegată Comisiei pentru modificarea 
anexelor la prezentul regulament cu privire 
la procedurile pentru omologarea de tip 
din UE în ceea ce privește nivelul sonor al 
tipurilor de vehicule și al sistemelor de 
evacuare, metodele și instrumentele 
pentru măsurarea zgomotului făcut de 
autovehicule, sistemele de amortizare de 
zgomot, zgomotul provocat de aerul 
comprimat, verificarea conformității 
producției, specificații privind spațiile de 
încercare, metode de măsurare pentru 
dispoziții suplimentare privind emisiile 
sonore și măsuri de asigurare a 
audibilității vehiculelor hibride și 
electrice. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. În momentul pregătirii 
și elaborării actelor delegate, Comisia 
trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor pertinente către Parlamentul 
European și Consiliu.

Or. en
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Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare 
standard privind dispozițiile referitoare la actele delegate și pentru a specifica mai detaliat 
anexele care ar trebui să poată fi modificate prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21a. „punct de vânzare” înseamnă un 
spațiu unde sunt stocate și se oferă 
consumatorilor vehicule spre vânzare.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura accesul consumatorilor la informațiile relevante atunci când aceștia 
intenționează să achiziționeze un vehicul, ar trebui ca informațiile privind zgomotul să fie 
disponibile la scară largă (textul propus ar fi consecvent cu articolul 3 din Regulamentul nr. 
1222/2009 privind etichetarea pneurilor, inclusiv emisiile sonore).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 21b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

21b. „materiale promoționale de natură 
tehnică” înseamnă cărți, broșuri, pliante 
și cataloage tehnice (indiferent dacă 
acestea apar în format tipărit, electronic 
sau online), precum și site-uri web, al 
căror scop este acela de a vinde 
consumatorilor vehicule.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura accesul consumatorilor la informațiile relevante atunci când aceștia 
intenționează să achiziționeze un vehicul, ar trebui ca informațiile privind zgomotul să fie 
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disponibile la scară largă. (Propuneri aliniate la articolul 3 din Regulamentul nr. 1222/2009 
privind etichetarea pneurilor, inclusiv emisiile sonore).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate 
cu dispozițiile din anexa II nu trebuie să 
depășească limitele specificate în anexa III.

Nivelul de zgomot măsurat în conformitate 
cu dispozițiile din anexa II și rotunjite la 
cel mai apropiat număr întreg nu trebuie 
să depășească limitele specificate în anexa 
III.

Or. en

Justificare

Pentru a alinia prezenta propunere cu restul legislației UE referitoare la zgomot, valorile de 
zgomot măsurate ar trebui raportate într-un mod sistematic. Toate reglementările raportează 
rezultatul final în numere întregi rotunjite. Se propune menținerea acestei practici în 
prezentul regulament.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei ani de la data precizată 
în anexa III, coloana a treia, etapa 1, la 
prezentul regulament, Comisia întocmește 
un studiu detaliat pentru a stabili dacă 
limitele de zgomot s-au dovedit adecvate. 
Pe baza concluziilor studiului, Comisia 
poate, după caz, să prezinte propuneri de 
modificare a prezentului regulament.

Cât mai curând posibil după data 
precizată în anexa III, coloana a patra, 
etapa 2, Comisia întocmește și publică un 
studiu detaliat pentru a stabili dacă limitele 
de zgomot pentru etapa 3 s-au dovedit 
adecvate. Pe baza concluziilor studiului, 
Comisia prezintă, după caz, propuneri de 
modificare a prezentului regulament. În 
eventualitatea unei astfel de modificări a 
prezentului regulament, etapa 3 se aplică 
în termen de patru ani de la publicarea 
studiului detaliat menționat în prezentul 
paragraf.
Cât mai curând posibil după data 
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precizată în anexa III, coloana a patra, 
etapa 3, Comisia întocmește și publică un 
studiu detaliat pentru a stabili dacă 
limitele de zgomot pentru etapa 4 s-au 
dovedit adecvate. Pe baza concluziilor 
studiului respectiv, Comisia prezintă, 
după caz, propuneri de modificare a 
prezentului regulament. În eventualitatea 
unei astfel de modificări a prezentului 
regulament, etapa 4 se aplică în termen de 
patru ani de la publicarea studiului 
detaliat menționat în prezentul paragraf.

Or. en

Justificare

Trebuie prevăzută procedura aplicabilă în cazul introducerii unei noi etape, pentru a garanta 
faptul că producătorii au suficient timp de pregătire pentru a se adapta la noile cerințe.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Informarea consumatorilor

Producătorii și distribuitorii de vehicule 
se asigură că nivelul sonor în decibeli 
[dB(A)] determinat în conformitate cu 
metodele de încercare de omologare de tip 
stabilite în prezentul regulament al 
fiecărui vehicul este afișat într-un loc 
vizibil la punctul de vânzare și în 
materialele promoționale de natură 
tehnică.
Comisia evaluează, cel târziu la un an 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, posibilitatea introducerii 
unor cerințe privind informarea 
consumatorilor cu privire la nivelul sonor 
al vehiculelor și, dacă este cazul, prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere în conformitate cu procedura 
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legislativă ordinară. 
Comisia poate propune includerea acestor 
cerințe în actuala Directivă 1999/94/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 1999 privind 
disponibilitatea informațiilor cu privire la 
consumul de carburant și emisiile de CO2
destinate consumatorilor la 
comercializarea autoturismelor noi1. 
Metodele de afișare existente pentru 
emisiile de CO2 se aplică, de asemenea, 
nivelurilor sonore.
_______________
1 JO L 12, 18.1.2000.

Or. en

Justificare

În prezent, un consumator nu poate ști care este nivelul sonor al unui vehicul înaintea 
cumpărării acestuia. Pentru a promova vehiculele cu un nivel sonor scăzut și pentru a da 
consumatorului posibilitatea de a lua o decizie de cumpărare în cunoștință de cauză, 
producătorul și distribuitorul sunt obligați să afișeze nivelul sonor al unui vehicul.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Clasificarea și calitatea suprafeței rutiere
În conformitate cu termenele de revizuire 
prevăzute în Directiva 2002/49/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind evaluarea și 
gestionarea zgomotului ambiental1, 
Comisia evaluează posibilitatea 
introducerii unui sistem de clasificare 
rutieră ce caracterizează sunetul tipic de 
rulare a pneurilor pe fiecare stradă din 
Uniunea Europeană și, dacă este cazul, 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere în conformitate 
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cu procedura legislativă ordinară. 
Comisia ia în considerare introducerea 
unei cerințe prin care statele membre sunt 
obligate să furnizeze informații cu privire 
la calitatea suprafeței rutiere în cadrul 
hărților de zgomot strategice prevăzute în 
Directiva 2002/49/CE.
_______________
1 JO L 189, 18.7.2002.

Or. en

Justificare

Calitatea suprafeței rutiere influențează puternic emisiile sonore generate de rularea 
pneurilor vehiculelor. Până în acest moment nu există nicio abordare strategică care să 
permită o imagine de ansamblu asupra calității suprafeței rutiere în UE. Propunerea de mai 
sus le-ar permite statelor membre și comunităților să identifice zonele în care se impune o 
îmbunătățire a suprafeței rutiere și ar avea drept consecință reducerea zgomotului ambiant. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care producătorii decid să 
instaleze un sistem AVAS pe vehicule, 
trebuie îndeplinite cerințele din anexa X.

În cazul în care producătorii decid să 
instaleze un sistem AVAS pe vehicule, 
trebuie îndeplinite cerințele din anexa IX.

Or. en

Justificare

Corectură tehnică la propunerea Comisiei. 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate de modificare a anexelor I -

(1) Pentru a adapta cerințele tehnice din 
prezentul regulament la evoluția tehnică 
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XI. și științifică, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 11 de modificare a anexelor I - II 
și IV - XII.

Or. en

Justificare

Conform articolului 290 din TFUE, numai elementele neesențiale ale actului legislativ pot fi 
delegate Comisiei, iar elementele esențiale sunt rezervate actului legislativ. Dispozițiile din 
anexa III, adică valorile-limită ale zgomotului și timpul de pregătire (etapele), reprezintă 
elemente esențiale ale propunerii și sunt rezervate, prin urmare, colegiuitorilor. Prezentul 
amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare standard 
privind dispozițiile referitoare la actele delegate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care valorile limită 
referitoare la metoda de încercare sunt 
stabilite prin Regulamentul CEE-ONU nr. 
51, Comisia trebuie să aibă în vedere 
înlocuirea cerințelor tehnice stabilite în 
anexa III cu o trimitere directă la cerințele 
corespunzătoare din regulamentele CEE-
ONU nr. 51 și nr. 59.

(2) În cazul în care valorile limită 
referitoare la metoda de încercare sunt 
stabilite prin Regulamentul CEE-ONU nr. 
51, Comisia evaluează posibilitatea de 
înlocuire a cerințelor tehnice stabilite în 
anexa III cu o trimitere directă la cerințele 
corespunzătoare din regulamentele CEE-
ONU nr. 51 și nr. 59 și, dacă este cazul, 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului o propunere de modificare a 
anexei III în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară.

Or. en

Justificare

Conform articolului 290 din TFUE, numai elementele neesențiale ale actului legislativ pot fi 
delegate Comisiei, iar elementele esențiale sunt rezervate actului legislativ. Dispozițiile din 
anexa III, adică valorile-limită ale zgomotului și timpul de pregătire (etapele), reprezintă 
elemente esențiale ale propunerii și sunt rezervate, prin urmare, colegiuitorilor.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența adoptării de acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate îi 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condițiilor prevăzute la prezentul articol.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare 
standard privind dispozițiile referitoare la actele delegate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 10 alineatul (1) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu data 
adoptării prezentului regulament.

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 10 alineatul (1) este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
timp nedeterminată începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare 
standard privind dispozițiile referitoare la actele delegate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la (3) Delegarea competențelor menționate la 
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articolul 10 alineatul (1) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial sau la o dată ulterioară 
indicată în cuprinsul său. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

articolul 10 alineatul (1) poate fi revocată 
în orice moment de Parlamentul European 
sau de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenței specificate în 
respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare 
în ziua următoare datei publicării deciziei 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
sau la o dată ulterioară indicată în cuprinsul 
său. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare 
standard privind dispozițiile referitoare la actele delegate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 alineatul (1) intră în vigoare 
doar dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
au obiecții. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu o lună.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 alineatul (1) intră în vigoare 
doar dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
au obiecții. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungește cu două luni.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a alinia propunerea Comisiei la noua formulare 
standard privind dispozițiile referitoare la actele delegate.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Obiecții față de actele delegate

(1) Parlamentul European și Consiliul pot 
prezenta obiecții față de actele delegate în 
termen de două luni de la data notificării. 
La inițiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, această perioadă se 
prelungește cu o lună.
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au prezentat obiecții cu 
privire la actul delegat sau dacă, înaintea 
acestei date, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia 
Europeană că au decis să nu prezinte 
obiecții, actul delegat intră în vigoare la 
data prevăzută în dispozițiile acestuia.
(3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul obiectează cu privire la actul 
delegat adoptat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituția care formulează 
obiecții își expune motivele care au stat la 
baza acestora.

Or. en

Justificare

Articolul 12 este superfluu, date fiind dispozițiile articolului 11 alineatul (5). Prin urmare, 
prezentul amendament ar alinia propunerea Comisiei la noua formulare standard privind 
dispozițiile referitoare la actele delegate.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedura de urgență eliminat
(1) Actele delegate adoptate în temeiul 
articolului 10 alineatul (1) intră imediat 
în vigoare și se aplică atât timp cât nu se 
formulează nicio obiecțiune în 
conformitate cu alineatul (2). În 
notificarea actului delegat transmisă 
Parlamentului European și Consiliului se 
prezintă motivele pentru care s-a folosit 
procedura de urgență.
(2) Fie Parlamentul European, fie 
Consiliul poate formula obiecții la un act 
delegat în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 11 alineatul (5). În 
acest caz, Comisia abrogă actul, imediat 
ce Parlamentul European sau Consiliul i-
a notificat decizia sa de opoziție.

Or. en

Justificare

Utilizarea procedurii de urgență nu a fost justificată în mod corespunzător, nici la articolul 
10, nici în considerente; prin urmare, articolul 13 ar trebui eliminat.

Amendamentul 19

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 

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 
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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.

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 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 
pneurilor ar trebui să fie cea utilizată în mod obișnuit în trafic. Recomandarea CEE-ONU 
prevede o adâncime minimă de 80% din adâncimea totală.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4.1.2.1.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.1.2.1.4.1. Vehicule echipate cu 
transmisie manuală, automată, adaptivă sau 
continuu variabilă (TCV) încercate cu 
raportul de transmisie blocat

4.1.2.1.4.1. Vehicule echipate cu 
transmisie manuală, automată, adaptivă sau 
continuu variabilă (TCV) încercate cu 
raportul de transmisie blocat

Sunt posibile următoarele condiții de 
selectare a raportului de transmisie:

Sunt posibile următoarele condiții de 
selectare a raportului de transmisie:

(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 

(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 
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m/s2, pentru încercare se utilizează ambele 
rapoarte de transmisie. Factorul de 
ponderare în raport cu accelerația de 
referință awot ref se calculează astfel:

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 = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))
(c) 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. en

Justificare

Statisticile disponibile privind conducerea în stare de funcționare pentru dezvoltarea noii 
Proceduri la nivel mondial pentru testarea vehiculelor ușoare [Worldwide Light Duty Test 
Procedure (WLTP)] arată că o rată a accelerației de peste 2 m/s² nu este justificată. În plus, 
între 2007 și 2010, procedura obligatorie de monitorizare pentru acest nou regulament a fost 
bazată pe o definiție test de 2 m/s².

Amendamentul 21

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 
vehiculul

ui

Descrierea 
categoriei 
vehiculului

Valori limită
exprimate in dB(A)

[decibeli (A)]
Valori limită pentru 
omologarea de tip a 

Valori limită pentru 
omologarea de tip a 

Valori limită pentru 
înmatricularea, 
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tipurilor de vehicule 
noi

tipurilor de vehicule 
noi

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 
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 74 75 72 73 72 73
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< 12 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului < 75 
kW

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 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*

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

Etapa 4**** 
valabilă după 14 
ani de la data 
intrării în 
vigoare***

Raport putere masă < 120 
kW/tonă

71 70 69 67

M1 2)
120< Raport putere masă < 150 
kW/tonă

72 71 70 68

Raport putere masă > 150 
kW/tonă

74 73 72 70

Greutatea totală la sarcină <2,5 
tone;Puterea nominală < 75 kW/t

71 70 69 68
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M2
Greutatea totală la sarcină < 2,5 
tone;Puterea nominală > 75 kW/t

72 71 70 68

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

74 73 71 69

N1 Greutatea totală la sarcină < 2,5 
tone

72 71 70 68

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

74 73 71 69

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

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**

Etapa 4**** 
valabilă după 16 
ani de la data 
intrării în 
vigoare***

M2
Greutatea totală la sarcină > 3,5 
tone;Puterea nominală < 150 kW

76 74 72 70

Greutatea totală la sarcină > 3,5 
tone;Puterea nominală > 150 kW

77 75 73 72

M3 Puterea nominală < 100 kW 74 73 72 70
100 < Puterea nominală < 150 kW 76 75 73 71
150 < Puterea nominală < 250 kW 79 78 76 74
Puterea nominală > 250 kW 80 79 78 77
Puterea nominală < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Puterea nominală < 150 kW 77 76 74 72
Puterea nominală > 150 kW 78 77 76 74
Puterea nominală < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Puterea nominală < 150 kW 79 78 76 74
150 < Puterea nominală < 250 kW 81 80 78 77
Puterea nominală > 250 kW 82 81 80 79

* 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 categoriile de vehicule, perioada de tranziție pentru vânzarea și intrarea în 
circulație a vehiculelor noi este de 3 ani.

*** Pentru toate categoriile de vehicule, perioada de tranziție pentru vânzarea și intrarea în 
circulație a vehiculelor noi este de 4 ani.

**** Imediat după aplicarea etapei anterioare, Comisia realizează un studiu în vederea validării 
fezabilității etapei respective. În cazul în care evaluarea are un rezultat pozitiv, etapa este 
aplicabilă după patru ani de la publicarea studiului corelat.

1) Valorile-limită sunt mărite 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 sunt mărite cu +1dB pentru un vehicul din clasa M1, dacă vehiculul este 
echipat cu pneuri din clasa C1D sau C1E, în conformitate cu definiția specificată în anexa 
II partea C din Regulamentul (CE) nr. 661/2009. 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un echilibru adecvat între necesitatea de a menține ciclurile industriale de 
dezvoltare și securitatea juridică și pentru a realiza beneficiile necesare în domeniul sănătății 
publice, au fost stabilite patru etape. În special etapele 3 și 4 fixează obiective ambițioase. 
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Categoriile de vehicule au fost, de asemenea, actualizate în funcție de ultimele standarde 
tehnice. Diferențierea în continuare a acestor categorii de vehicule face posibile valori-limită 
ale zgomotului mai realiste. Termenele sunt compatibile cu ciclurile tipice de producție și 
sunt diferite pentru vehiculele ușoare și cele grele. 

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexa VI – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Eșantionarea și evaluarea rezultatelor 3. Eșantionarea și evaluarea rezultatelor 
Se alege un vehicul și se supune 
încercărilor descrise la punctul 2. Dacă 
rezultatele încercării satisfac cerințele COP 
din anexa X la Directiva 2007/46/CE, se 
consideră că vehiculul satisface dispozițiile 
COP.

Se alege un vehicul și se supune 
încercărilor descrise la punctul 2. Dacă 
rezultatele încercării satisfac cerințele COP 
din anexa X la Directiva 2007/46/CE, se 
consideră că vehiculul satisface dispozițiile 
COP. Cerințele COP aplicabile sunt 
valorile-limită specificate în anexa III cu 
o marjă suplimentară de 1 dB(A).

Or. en

Justificare

Aflată în concordanță cu alte regulamente, cum ar fi Regulamentul 661/2009, și în 
conformitate cu dispozițiile actualei legislații, o marjă suplimentară de +1 dB este prevăzută 
pentru verificarea conformității producției.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei de regulament privind nivelul sonor al autovehiculelor are drept obiectiv 
principal protecția sănătății publice și a mediului prin intermediul unor măsuri menite să 
reducă nivelul sonor al autovehiculelor. 

Propunerea ar introduce o nouă metodă de încercare pentru măsurarea nivelului sonor al 
autovehiculelor și noi valori-limită ale zgomotului pentru diferitele categorii de vehicule 
ușoare, de mărime medie și grele.

Raportorul sprijină direcția generală a propunerii Comisiei, ca un important pas înainte în 
combaterea efectelor emisiilor sonore ale autovehiculelor asupra sănătății publice și a 
mediului. Cu toate acestea, raportorul consideră că propunerea Comisiei ar avea de beneficiat 
în urma unor completări și ajustări tehnice, în special pentru a asigura stimulente pentru 
producerea și cumpărarea autovehiculelor cu niveluri sonore mai reduse. Raportorul 
recunoaște, de asemenea, faptul că zgomotul provenit de la autovehicule are la origine surse 
multiple, inclusiv motorul, pneurile, suprafața rutieră și zgomotul aerodinamic.

În prezent, propunerea Comisiei se concentrează în prea mică măsură asupra furnizării de 
informații consumatorilor cu privire la nivelul sonor al autovehiculelor. Raportorul ar sprijini 
introducerea unui sistem de etichetare în ceea ce privește emisiile sonore ale vehiculelor, în 
vederea promovării vehiculelor cu un nivel sonor scăzut și pentru a da consumatorilor 
posibilitatea de a lua o decizie în cunoștință de cauză înainte de cumpărarea unui vehicul. 

Calitatea suprafeței rutiere influențează, de asemenea, puternic emisiile sonore generate de 
rularea pneurilor vehiculelor. Raportorul consideră că propunerea Comisiei ar putea fi 
îmbunătățită prin introducerea unui sistem de clasificare rutieră, care le-ar permite statelor 
membre și autorităților naționale și locale să monitorizeze și să evalueze în mod mai eficient 
calitatea suprafeței lor rutiere, în vederea reducerii impactului asupra nivelurilor generale de 
zgomot. 

Raportorul ar propune, de asemenea, un număr de amendamente la cerințele tehnice care se 
aplică metodelor de măsurare a nivelurilor sonore ale autovehiculelor și la dispozițiile privind 
valorile-limită, pentru a alinia propunerea la evoluțiile tehnice în domeniul procedurilor de 
testare și pentru a îmbunătăți fezabilitatea generală a cerințelor. Acestea ar include modificări 
la dispozițiile care se aplică adâncimii pneurilor și la rata accelerației în ceea ce privește 
condițiile de selectare a raporturilor de transmisie. Raportorul propune, de asemenea, anumite 
modificări la categorizările vehiculelor în ceea ce privește aplicabilitatea valorilor-limită ale 
zgomotului, împreună cu introducerea unei noi etape 4, care s-ar aplica dacă s-a demonstrat că 
este adecvată în urma unei revizuiri a Comisiei, după introducerea etapei 3. 

În sfârșit, raportorul consideră că stabilirea unor valori-limită (și a datelor începând cu care 
aceste valori devin aplicabile) pentru categoriile de vehicule așa cum sunt prevăzute în anexa 
III la propunerea Comisiei constituie un element esențial al regulamentului, care ar trebui 
determinat de către colegislatori. Prin urmare, raportorul nu poate sprijini propunerea de a i se 
delega Comisiei competența de a modifica acele aspecte ale regulamentului prin intermediul 
actelor delegate și propune, așadar, ca orice amendamente viitoare să capete efect prin 
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codecizie în cadrul procedurii legislative ordinare. 


