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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 

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 masa 
> 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 

74 75 72 73 72 73 
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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 și rotunjit în jos la cel mai apropiat 
număr întreg atunci când partea fracționară este mai mică de 0,5 și rotunjită în sus la cel mai apropiat număr 
întreg atunci când partea fracționară este mai mare sau egală cu 0,5 nu trebuie să depășească următoarele 
limite: 

Categoria 
vehiculului 

Descrierea categoriei 
vehiculului 

Valori-limită pentru omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule noi, exprimate în dB(A)  

[decibeli (A)]* 

Valori-limită pentru omologarea de tip atât a 
tipurilor de vehicule noi, cât și pentru 
înmatricularea, vânzarea și punerea în 

exploatare a vehiculelor noi, exprimate în 
dB(A)  

[decibeli (A)]* 

  
Etapa 1 valabilă după  

[6 ani de la publicare] 
Etapa 2 valabilă după  

[8 ani de la publicare] 

M Vehicule utilizate pentru transportul de pasageri 

nr. de locuri pe scaun ≤ 9; ≤ 
125 kW/tonă 68 68 

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

70 70 M1 

nr. de locuri ≤ 9, raport 
putere masă > 150kW/tonă 73 73 

M1 nr. de locuri pe scaun ≤4 , 
inclusiv scaunul șoferului, 
raport putere masă > 200 
kW/tonă Punctul R al 
locului conducătorului auto 
< 450 mm față de sol  

74 74 

nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa ≤ 2,5 tone 69  69 

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

nr. de locuri pe scaun > 9; 
3,5 tone < masa < 5 tone; 75 75 

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

74 74 

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

77 77 M3 

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

78 78 

N Vehicule utilizate pentru transportul de bunuri 
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masa < 2,5 tone 69 69  
N1 

2,5 tone < masa < 3,5 tone 71 71 

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

75 75 
 
 
 

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

76 76 

 

 

Or. en 

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

77 77 

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

79 79 

 
 

N3 

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

81 81 

* Valorile-limită cresc cu 1 dB pentru vehiculele care respectă 

definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în 
anexa II secțiunea A punctul 4 la Directiva 2007/46/CE. 
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COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD) 

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 
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 
masa > 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 76 78 74 76 74 76 
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scaun > 9; 3,5 
tone < masa < 5 
tone;  
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 
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 și rotunjit în jos la cel mai apropiat 
număr întreg atunci când partea fracționară este mai mică de 0,5 și rotunjită în sus la cel mai apropiat număr 
întreg atunci când partea fracționară este mai mare sau egală cu 0,5 nu trebuie să depășească următoarele 
limite: 

Categoria 
vehiculului 

Descrierea categoriei 
vehiculului 

Valori-limită pentru omologarea de tip a 
tipurilor de vehicule noi, exprimate în dB(A)  

[decibeli (A)]* 

Valori-limită pentru omologarea de tip atât a 
tipurilor de vehicule noi, cât și pentru 

înmatricularea, vânzarea și punerea în 
exploatare a vehiculelor noi, exprimate în 

dB(A)  
[decibeli (A)]* 

  
Etapa 1 valabilă după  

[6 ani de la publicare] 
Etapa 2 valabilă după  

[8 ani de la publicare] 

 

M 
 
Vehicule utilizate pentru transportul de pasageri 

 

nr. de locuri pe scaun < 9; ≤ 
125 kW/tonă 68 68 

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

69 69 M1 

nr. de locuri ≤ 9, raport 
putere masă > 150kW/tonă 72 72 

M1 nr. de locuri pe scaun ≤4 , 
inclusiv scaunul șoferului, 
raport putere masă > 200 
kW/tonă Punctul R al 
locului conducătorului auto 
< 450 mm față de sol  
 

74 74 

nr. de locuri pe scaun > 9; 
masa ≤ 2,5 tone 69  69 

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

nr. de locuri pe scaun > 9; 
3,5 tone < masa < 5 tone; 74 74 

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

74 74 

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

76 76 M3 

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

78 78 
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N 
 
Vehicule utilizate pentru transportul de bunuri 

 

masa < 2,5 tone 69 69  
N1 

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

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

74 74 
 
 
 

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

76 76 

 

 

Or. en 

 

 
 

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

76 76 

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

79 79 

 
 

N3 

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

81 81 

   

* Valorile-limită cresc cu 1 dB pentru vehiculele care respectă 
definiția corespunzătoare a vehiculelor de teren specificată în 
anexa II secțiunea A punctul 4 la Directiva 2007/46/CE. 

 


