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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. 

Producătorii instalează un sistem AVAS 
pe vehicule. Sunetul generat de sistemul 
AVAS este un sunet continuu, care oferă 
informații pietonilor și utilizatorilor 
vulnerabili ai drumurilor cu privire la un 
vehicul aflat în funcțiune. Sunetul 
semnalează în mod clar comportamentul 
vehiculului și poate fi similar cu sunetul 
emis de un vehicul din aceeași categorie 
dotat cu un motor cu ardere internă și 
care funcționează în aceleași condiții și 
trebuie îndeplinite cerințele din anexa X. 

 
În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia evaluează necesitatea revizuirii 
prezentului regulament, luând în 
considerare, printre altele, dacă sistemele 
de siguranță activă servesc mai bine 
obiectivului de îmbunătățire a siguranței 
utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor din 
zonele urbane, în comparație cu sistemele 
de avertizare acustică a vehiculului sau pe 
lângă acestea; de asemenea, dacă este 
cazul, și în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere care prevede un nivel sonor 
maxim pentru sistemele AVAS instalate în 
vehicule. 
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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. 

Până la 1 ianuarie 2018, Comisia 
finalizează o revizuire a valorilor limită 
specifice din anexa III cu scopul de a 
defini modalitățile de a realiza, până în 
2013, o reducere generală suplimentară 
de 2 dB de o manieră rentabilă pentru 
toate categoriile de vehicule, ținând 
seama de toate eventualele modificări ale 
metodei de încercare și de eventualul 
potențial de reducere suplimentară a 
nivelului zgomotului la nivelul pneurilor. 
Revizuirea respectivă include o evaluare a 
impactului care cuprinde o evaluare 
generală a impactului asupra industriei 
de automobile și, în special asupra 
industriilor dependente ale acesteia, 
ținând cont de influența altor 
regulamente – precum cele din domeniul 
reducerilor emisiilor de CO2 și cel al 
securității – asupra nivelului emisiei 
sonore a autovehiculelor. Orice 
propunere de modificare a prezentului 
regulament este cât se poate de neutră din 
punctul de vedere al concurenței. 

Or. en 
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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 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 de testare 
trebuie să fie noi sau neutilizate la 
începutul încercării. 

Or. en 

Justificare 

Nivelul sonor al autovehiculelor ar trebui măsurat atunci când sunt montate pneuri noi, nu 
pneuri vechi sau alunecoase. Pneurile vechi sau alunecoase tind să aibă un nivel sonor mai 
scăzut decât cel înregistrat în cazul pneurilor noi.  

În plus, regulamentul actual este vag, dat fiind că autovehiculele pot fi încercate cu pneuri 
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începând cu adâncimea legală minimă a profilului de rulare de 1,6 mm (pneuri vechi sau 
alunecoase) până la pneuri cu adâncimea de aproximativ 8-9 mm (pneuri noi).  Regulamentul 
ar trebui să fie clar cu privire la măsurarea nivelului sonor, iar regulamentul ar trebui să 
asigure existența unor condiții de concurență echitabile pentru toți producătorii de mașini. 

 

 


