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Amendamentul 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dintre cei aproximativ 500 de 
milioane de cetățeni ai Uniunii Europene, 
300 de milioane sunt înregistrați în 
calitate de conducători auto. În Uniunea 
Europeană se înregistrează 22 % și se 
produc 25 % din totalitatea vehiculelor 
existente la nivel mondial. În fiecare an, 
industria europeană a autovehiculelor 
produce 17 milioane de vehicule noi, 
numărul acestora înregistrând în prezent 
o tendință de creștere.

Or. de

Amendamentul 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Măsurile tehnice de reducere a 
zgomotelor produse de vehicule se află în 
conflict cu diferite cerințe, cum ar fi 
reducerea emisiilor poluante, concomitent 
cu reducerea zgomotelor și cu obținerea 
unei mai mari siguranțe în circulație, în 
condițiile unei utilizări economice 
constante. Satisfacerea tuturor cerințelor 
și menținerea unui echilibru între acestea 
aduce industria autovehiculelor mult prea 
des la limita fezabilității tehnice actuale. 
Datorită introducerii de materiale și 
metode noi și inovatoare, industria 
autovehiculelor a reușit de fiecare dată să 
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depășească această limită. Pentru 
stimularea capacității de inovare este 
necesară crearea prin legislație a unui 
cadru clar, care să țină seama de 
componenta temporală. Legislația asigură 
acest cadru prin intermediul prezentului 
regulament și , astfel, stimularea imediată 
a inovării, care depinde de factori sociali, 
fără a limita capacitatea economică de 
acțiune necesară a industriei.

Or. de

Amendamentul 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Poluarea sonoră este, în primul rând, 
o problemă locală, care necesită însă o 
soluție la nivel european. Un prim pas 
pentru orice politică durabilă privind 
emisiile sonore trebuie să-l reprezinte 
crearea de măsuri care să abordeze sursa 
de zgomot. Sursa de zgomot reprezentată 
de autovehicul, care este vizată de 
prezentul regulament, este, prin definiție, 
o sursă complet dinamică, astfel că o 
abordare adecvată a acesteia ar necesita 
mai mult decât simple măsuri la nivel 
național.

Or. de

Amendamentul 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) În cazul automobilelor care se 
deplasează cu o viteză medie mai mică de 
45 km/h sunt încă predominante 
zgomotele produse de motor și de sistemul 
de evacuare al motorului, pe când, în 
cazul depășirii acestei viteze, predomină 
zgomotul de rulare și cel al vântului.  
Zgomotul de rulare și zgomotul vântului 
se produc indiferent de tipul și puterea 
motorului. Ca urmare a dezvoltării 
sectorului auto, începând cu anii '70, 
zgomotele produse de motoare s-au redus 
în mod semnificativ, însă, în medie, 
puterea și greutatea acestora au crescut.  
Acestea din urmă împreună cu siguranța 
în circulație au determinat o creștere a 
greutății totale a vehiculului, făcând 
astfel necesară extinderea suprafeței de 
contact a pneurilor în vederea obținerii 
unei stabilități dinamice superioare. 
Fiecare extindere a acestei suprafețe 
cauzează creșterea zgomotelor de rulare a 
vehiculului.

Or. de

Amendamentul 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Prin comparație, potențialul 
reducerii zgomotului cauzat de sursele 
abordate în acest regulament este mai 
redus decât în cazul suprafețelor de drum 
cu care interacționează pneurile. Din 
punct de vedere tehnic, reducerea 
zgomotelor ar fi mult mai simplă în 
ultimul caz. Datorită tipurilor de asfalt 
deja existente, precum „asfaltul silențios”, 
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asfalturile cu proprietăți de reducere sau 
de optimizare a zgomotului, integrate într-
o abordare unitară care combină diferite 
metode de construcție simple, se poate 
obține deja o minimizare de aproximativ 
10 dB la nivel local.  Această abordare 
eficace a surselor de zgomot strict locale 
nu este cuprinsă în prezentul regulament, 
deoarece, pe de o parte, punerea sa în 
aplicare ar afecta puternic bugetele 
naționale, în special pe cele ale 
autorităților publice. Acest lucru este 
dificil de realizat în perioade de criză 
fiscală și, pe de altă parte, ar afecta 
politica regională și structurală. 

Or. de

Amendamentul 22
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

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.

Condițiile de încercare stabilite în 
anexa II vor ține seama de condițiile 
tipice de conducere pe drum și de 
cerințele de încercare a altor componente 
esențiale ale vehiculului, care au fost deja 
acoperite de Regulamentul (CE) 
nr. 661/2009. Nivelul de zgomot măsurat 
în conformitate cu dispozițiile din anexa II 
nu trebuie să depășească limitele 
specificate în anexa III.

Or. en

Justificare

În conformitate cu principiul unei mai bune reglementări, este important să se garanteze că 
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producătorii de piese care au făcut deja pași importanți în ceea ce privește reducerea 
emisiilor de zgomot, în special cei din industria pneurilor, nu vor fi afectați în mod 
necorespunzător de condițiile de testare ale acestui Regulament. În acest context, trebuie 
subliniată acuratețea condițiilor de încercare, iar „condițiile tipice de conducere pe drum” 
ar trebui stabilite drept condiție pentru validarea limitelor stabilite în anexa III.

Amendamentul 23
Malcolm Harbour

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Vehiculele îndeplinesc în mod automat 
cerințele din anexa X dacă producătorul 
de vehicule furnizează autorității de 
omologare de tip documente tehnice care 
demonstrează că diferența între turația 
maximă și minimă a vehiculelor la BB'17, 
pentru orice condiții de încercare din 
interiorul domeniului ASEP definit la 
punctul 3.3. din anexa VIII, în ceea ce 
privește condițiile prevăzute în anexa II, 
nu depășește 0,15 x S.
Vehiculele din categoria N1 sunt scutite 
de la ASEP dacă este îndeplinită una 
dintre condițiile următoare:
(a) capacitatea motorului ≤ 660 ccm și 
raportul/putere masă (PMR) calculat pe 
baza masei maxime autorizate a 
vehiculului ≤ 35;
(b) încărcătura utilă ≥ 850  kg și raportul 
putere/masă (PRM) calculat pe baza 
masei maxime autorizate a 
vehiculului ≤ 40.

Or. en

Justificare

Acest amendament introduce cerințe proporționate pentru IMM-urile care efectuează 
modernizări. În plus, standardul ASEP al UNICE este adaptat la comportamentul vehiculelor 
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tipice din categoria M1, iar grupul de experți responsabili a recomandat excluderea altor 
vehicule. Dispozițiile suplimentare în materie de emisii de zgomot (ASEP) vor evita emisiile 
de zgomot neașteptate care nu sunt corelate cu rezultatele încercării de omologare de tip. 
Întrucât acest lucru nu s-a respectat niciodată pentru furgonetele din categoria N1, prezentul 
amendament garantează că acestea sunt excluse de la încercarea specială prevăzută de 
ASEP.

Amendamentul 24
Malcolm Harbour

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 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

Vehic
ule de 
teren

*

În 
general

Vehic
ule de 
teren 

*

În 
general

Vehicu
le 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
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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; 80 82 78 80 78 80
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puterea 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.

Amendamentul 

Anexa III
Valori limită

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

Categ
oria 

vehic
ulului

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 
omolo
garea 
de tip 

a 
tipuril
or de 

vehicu
le 

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 
valabil
ă după 
[14 
ani de 
la 
public
are] 
*****
*
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În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
genera
l ***

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; 
raport putere 
masă > 160 
kW/ton

75 76 74 75 73 74 70

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

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 

72 73 70 71 70 71 69
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nominală a 
motorului > 75 
kW

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 
omolo
garea 
de tip 

a 
tipuril
or de 

vehicu
le 

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 

valabil
ă după 

[16 
ani de 

la 
public
are] 

*****
*

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
genera
l ***

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71
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nominală a 
motorului ≤ 
100 kW

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

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
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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 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.

*** 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, cu excepția vehiculelor din categoriile M1/N1 ≤ 50kW/t și M2 
≤ 75kW, pentru care perioada de tranziție se aplică începând cu etapa 2.

***** Perioada de tranziție pentru prima înmatriculare a vehiculelor noi: 3 ani de la data 
intrării în vigoare.

****** Pentru validarea etapei 4, Comisia va efectua un studiu privind 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.

******* Vehicule cu scop special din categoria M1:
Vehiculele accesibile scaunelor rulante (astfel cum sunt definite la punctul 5.5 al 
anexei II la Directiva 2007/46/CE) și vehiculele blindate (astfel cum sunt definite în 
partea A 5.2 la Directiva 2007/46/CE), modificarea țevilor sistemelor de evacuare 
este permisă fără încercări suplimentare, cu condiția să se mențină toate 
dispozitivele originale de verificare a emisiilor, inclusiv filtrele de particule (dacă 
există). Dacă este necesară o nouă încercare, se admite o valoare suplimentară de 
2dB(A) peste limita aplicabilă.

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

Or. en
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Amendamentul 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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 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

Vehic
ule de 
teren

În 
general

Vehic
ule de 
teren

În 
general

Vehicu
le 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;
74 75 72 73 72 73
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puterea nominală a 
motorului < 150 kW

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

* 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:

Categ
oria 

vehic
ulului

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 
omolo
garea 
de tip 

a 
tipuril
or de 

vehicu
le 

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 
valabil
ă după 
[14 
ani de 
la 
public
are] 
*****
*

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
genera
l ***

M

Vehicule 
utilizate pentru 
transportul de 
pasageri și de 
bunuri



PE489.517v01-00 18/25 AM\902129RO.doc

RO

*******

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; 
raport putere 
masă > 160 
kW/tonă

75 76 74 75 73 74 70

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 

Valori limită 
pentru omologarea 
de tip a tipurilor de 

Valori-limită 
pentru 

omologarea de 

Valori
-

limită 
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vehicule noi vehicule noi tip a tipurilor de 
vehicule noi****

pentru 
omolo
garea 
de tip 

a 
tipuril
or de 

vehicu
le 

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 

valabil
ă după 

[16 
ani de 

la 
public
are] 

*****
*

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
general

Vehicul
e de 
teren

În 
genera
l ***

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 < 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 80 81 79 80 78 79 77
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scaun > 9; 
masa > 5 tone; 
puterea 
nominală a 
motorului > 
250 kW

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

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 
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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.

*** 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, cu excepția vehiculelor din categoriile M1/N1 ≤ 50kW/t și M2 
≤ 75kW, pentru care perioada de tranziție se aplică începând cu etapa 2.

***** Perioada de tranziție pentru prima înmatriculare a vehiculelor noi: 3 ani de la data 
intrării în vigoare.

****** Pentru validarea etapei 4, Comisia va efectua un studiu privind 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.

******* Vehicule cu scop special din categoria M1:
Vehiculele accesibile scaunelor rulante (astfel cum sunt definite la punctul 5.5 al 
anexei II la Directiva 2007/46/CE) și vehiculele blindate (astfel cum sunt definite în 
partea A 5.2 la Directiva 2007/46/CE), modificarea țevilor sistemelor de evacuare 
este permisă  fără încercări suplimentare, cu condiția să se mențină toate 
dispozitivele originale de verificare a emisiilor, inclusiv filtrele de particule (dacă 
există). Dacă este necesară o nouă încercare, se admite o valoare suplimentară de 
2dB(A) peste limita aplicabilă.

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

Or. en

Amendamentul 26
Toine Manders

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 in dB(A)

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

tip a tipurilor de 
vehicule noi

pentru 
omologarea de 

tip a tipurilor de 
vehicule noi

pentru 
înmatricularea, 

vânzarea și 
punerea în 

exploatare a 
vehiculelor noi

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

Vehic
ule de 
teren

În 
general

Vehic
ule de 
teren

În 
general

Vehic
ule 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 
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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.

Amendamentul 

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 in dB(A)

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

noi

Valori limită 
pentru 

omologarea 
de tip a 
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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/tonă 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

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 vor crește cu 1 d (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 punerea 

în exploatare a vehiculelor noi este de 2 ani.
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Justificarea

Punerea în aplicare a Regulamentului (CE) 2009/661 și introducerea cerințelor privind 
zgomotul pentru pneuri fac introducerea unei prime etape, în conformitate cu propunerea CE, 
redundantă și avertizează asupra faptului că valorile limite pentru categoriile M1, N1 și N3 
pot fi reduse. În plus, acest amendament actualizează și raționalizează categoriile de vehicule 
și ia în considerare ciclurile de producție. 

Or. en


