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Alteração 95
Françoise Grossetête, Salvatore Tatarella

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 5.2.2.– A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5.2.2-A Aplicam-se os valores-limite 
estabelecidos no quadro do Anexo III com 
uma margem de tolerância razoável 
durante a medição.

Or. en

Justificação

As atuais disposições de todas as regulamentações sobre emissões sonoras admitem uma tolerância 
no que diz respeito à produção.

Alteração 96

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

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apêndice 2-A
Valores de homologação dos dados do 
veículo e do ensaio:
1. Elementos de isolamento
1.1 Elementos de isolamento acústico tal 
como definidos pelo fabricante do veículo
2. Nível de ruído do veículo em marcha:
Resultado do ensaio (lurban): dB(A)
Resultado do ensaio (lwot): dB(A)
Resultado do ensaio (lcruise):

dB(A)
Fator kp:
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3. Nível de ruído do veículo imobilizado:
Posição e orientação do microfone (em 
conformidade com a figura 2 do apêndice 
1 do anexo II)
Resultado do ensaio com o veículo 
imobilizado: dB(A)

Or. en

Justificação

Acompanhamento e relatório do certificado de homologação da UE.

Alteração 97

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 2.2.

Texto da Comissão Alteração

A conformidade dos instrumentos de 
medição acústica é verificada pela 
existência de um certificado de 
conformidade válido. Estes certificados são 
considerados válidos se a certificação de 
conformidade com as normas tiver sido 
efetuada no período precedente de 12 
meses, para o dispositivo de calibração 
sonora, e no período precedente de 24 
meses, para os instrumentos. Estas 
verificações devem ser efetuadas por um 
laboratório autorizado a realizar as 
operações de calibração previstas nas 
normas adequadas.

A conformidade dos instrumentos de 
medição acústica é verificada pela 
existência de um certificado de 
conformidade válido. Estes certificados são 
considerados válidos se a certificação de 
conformidade com as normas tiver sido 
efetuada no período precedente de 12 
meses para o dispositivo de calibração 
sonora e os instrumentos. Estas 
verificações devem ser efetuadas por um 
laboratório autorizado a realizar as 
operações de calibração previstas nas 
normas adequadas.

Or. en

Justificação

Considera-se anómalo que as verificações de instrumentos de som sejam apenas efetuadas de 2 em 
2 anos ao passo que as verificações de calibração sonora se efetuam anualmente. Esta falha pode 
gerar erros nos instrumentos de som, que podem causar uma incorreção nas medições efetuadas 
durante ensaios. As calibrações de dispositivos e de instrumentos deverão ser efetuadas em 
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conjunto.

Alteração 98

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1. – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Os instrumentos meteorológicos devem ser 
posicionados ao lado da área de ensaio, a 
uma altura de 1,2 ± 0,02 m. As medições 
devem ser efetuadas quando a temperatura 
ambiente estiver compreendida entre 5 ºC e 
40 ºC.

Os instrumentos meteorológicos devem ser 
posicionados ao lado da área de ensaio, a 
uma altura de 1,2 ± 0,02 m. As medições 
devem ser efetuadas quando a temperatura 
ambiente estiver compreendida entre 5 ºC e 
25 ºC.

Or. en

Justificação

Os veículos produzem menos ruído a temperaturas meteorológicas ambientes mais elevadas. Um 
intervalo de valores menor reduzirá os ganhos dos fabricantes de veículos com resultados de 
ensaio artificialmente mais baixos.

Alteração 99

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Qualquer pico sonoro que se constate não 
estar relacionado com as características 
do nível sonoro geral do veículo não deve 
ser tomado em consideração aquando da 
leitura.

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os picos sonoros devem ser tidos em conta aquando da leitura.
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Alteração 100
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1. – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Qualquer pico sonoro que se constate não 
estar relacionado com as características 
do nível sonoro geral do veículo não deve 
ser tomado em consideração aquando da 
leitura.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Todos os picos sonoros devem ser tidos em conta aquando da leitura.

Alteração 101

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1. – parágrafo 9

Texto da Comissão Alteração

O ruído de fundo (incluindo qualquer ruído 
devido ao vento) deve ser inferior em pelo 
menos 10 dB ao nível de pressão acústica 
ponderado A produzido pelo veículo 
submetido ao ensaio. Se a diferença entre 
o ruído ambiente e o ruído medido se 
situar entre 10 e 15 dB(A), o cálculo dos 
resultados do ensaio deve ser feito 
subtraindo dos valores lidos no sonómetro 
os valores de correção adequados, em 
conformidade com o seguinte quadro:

O ruído de fundo (incluindo qualquer ruído 
devido ao vento) deve ser inferior em pelo 
menos 15 dB ao nível de pressão acústica 
ponderado A produzido pelo veículo 
submetido ao ensaio.

1/ Em conformidade com o anexo VII do 
presente regulamento.
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Or. en

Justificação

A alteração destina-se a reduzir a flexibilidade do ensaio e os ganhos dos fabricantes.

Alteração 102

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.1. – quadro

Texto da Comissão

Diferença entre o ruído ambiente 
e o ruído a medir dB(A) 10 11 12 13 14 15

Correção dB(A) 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a reduzir a flexibilidade do ensaio e os ganhos dos fabricantes.

Alteração 103
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.1.

Texto da Comissão Alteração

3.2.1. O veículo ensaiado deve ser 
selecionado de modo a que todos os 
veículos do mesmo modelo colocados no 

3.2.1. O veículo ensaiado deve ser 
representativo dos veículos que serão 
colocados no mercado, conforme 
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mercado cumpram os requisitos do 
presente regulamento.

especificado pelo fabricante.

Or. en

Justificação

As atuais disposições de todas as regulamentações sobre emissões sonoras admitem uma tolerância 
no que diz respeito à produção.

Alteração 104
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.1.– A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3.2.1-A. O veículo ensaiado deve ser 
representativo dos veículos que serão 
colocados no mercado, conforme 
especificado pelo fabricante.

Or. en

Justificação

A seleção de veículos para o ensaio deve ser efetuada de modo a permitir uma escolha de ensaio 
praticável. O texto proposto exigirá que o fabricante selecione o veículo mais ruidoso dentro de 
uma gama para o ensaio-tipo, o que frequentemente não é possível por razões práticas. A 
obrigação do fabricante de garantir que todos os veículos colocados no mercado satisfazem as 
especificações do regulamento é manifestada no artigo 5.º, n.º 1.

Alteração 105

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.1. – quadro – linha 4 "Categoria do veículo N2, N3" – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer carga extra para alcançar a massa Qualquer carga extra para alcançar a massa 
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de ensaio do veículo deve ser colocada 
sobre o(s) eixo(s) motor(es) traseiro(s). A 
carga extra está limitada a 75 % da massa 
máxima permitida para o eixo traseiro. A 
massa de ensaio deve ser alcançada com 
uma tolerância de ± 5 %.

de ensaio do veículo deve ser colocada 
sobre o(s) eixo(s) motor(es) traseiro(s). A 
carga extra está limitada a 75 % da massa 
máxima permitida para o eixo traseiro.

Or. en

Justificação

A massa de ensaio não deve ter qualquer tolerância.

Alteração 106
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2.

Texto da Comissão Alteração

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
ao mesmo tempo que o veículo. 2/ Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
mínimos legais.

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem 
representar os pneus com maior emissão 
sonora desse tipo identificados pelos 
fabricantes e registados no apêndice 3 do 
anexo I do presente regulamento. Devem 
corresponder a uma das dimensões de 
pneus indicadas para o veículo como 
equipamento de origem. O pneu é, ou será, 
comercializado ao mesmo tempo que o 
veículo. 2/ Os pneus devem ser insuflados 
à pressão recomendada pelo fabricante para 
a massa de ensaio do veículo. A 
profundidade do relevo do piso deve 
cumprir os requisitos mínimos legais.

Or. en

Alteração 107
Miroslav Ouzký, Salvatore Tatarella, Martin Callanan
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2.

Texto da Comissão Alteração

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
ao mesmo tempo que o veículo. 2/ Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
mínimos legais.

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
ao mesmo tempo que o veículo. 2/ Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
legais.

Or. en

Alteração 108
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2.

Texto da Comissão Alteração

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do eixo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
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ao mesmo tempo que o veículo. Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
mínimos legais.

ao mesmo tempo que o veículo. Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. Os pneus devem 
apresentar pelo menos 80% da 
profundidade total do relevo do piso.

Or. en

Justificação

O novo método de ensaio pretende simular a situação de tráfego urbano real. A profundidade do 
relevo dos pneus e a designação dos pneus devem corresponder às que são tipicamente utilizadas 
para circulação. A recomendação da UNECE sugere que a profundidade mínima do relevo do piso 
seja de 80 %. O ensaio deve ter em conta que os camiões usam designações de pneus diferentes nos 
eixos dianteiros e traseiros. Além disso, o procedimento de acompanhamento obrigatório neste 
novo regulamento, entre 2007 e 2010, baseava-se em pneus representativos do eixo.

Alteração 109

Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2.

Texto da Comissão Alteração

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem ser 
representativos do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
ao mesmo tempo que o veículo. Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
mínimos legais.

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
dos pneus estão estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 661/2009 relativo à 
segurança geral dos veículos a motor. Os 
pneus utilizados para o ensaio devem 
representar os pneus com maior emissão
sonora desse tipo identificados pelos 
fabricantes do veículo e devem ser 
selecionados pelo fabricante do veículo e 
registados no apêndice 3 do anexo I do 
presente regulamento. Devem corresponder 
a uma das dimensões de pneus indicadas 
para o veículo como equipamento de 
origem. O pneu é, ou será, comercializado 
ao mesmo tempo que o veículo. Os pneus 
devem ser insuflados à pressão 
recomendada pelo fabricante para a massa 
de ensaio do veículo. A profundidade do 
relevo do piso deve cumprir os requisitos 
mínimos legais.
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Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios do Regulamento (CE) n.º 692/2008. A alteração destina-se a 
assegurar que todos os veículos são conformes às normas e reduz os ganhos retirados do ensaio 
pelos fabricantes.

Alteração 110
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Françoise Grossetête
Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2. – nota de rodapé 2/

Texto da Comissão Alteração

2/ Dado que a contribuição dos pneus para a 
emissão sonora total é significativa, 
convém ter em conta as disposições legais 
relativas às emissões sonoras 
pneus/estrada. Os pneus de tração, os 
pneus de neve e os pneus destinados a 
utilizações especiais estão excluídos das 
medições com vista à homologação e de 
verificação da conformidade da produção, 
a pedido do fabricante, em conformidade 
com o Regulamento UNECE n.º 117 (JO L 
231 de 29.8.2008, p. 19).

2/ Dado que a contribuição dos pneus para a 
emissão sonora total é significativa, 
convém ter em conta as disposições legais 
relativas às emissões sonoras 
pneus/estrada. Os pneus de tração, os 
pneus de neve e os pneus destinados a 
utilizações especiais estão excluídos das 
medições com vista à homologação e de 
verificação da conformidade da produção, 
a pedido do fabricante, em conformidade 
com o Regulamento UNECE n.º 117.

Or. en

Justificação

A remissão para o JO L 231 de 29.8.2008 deve ser suprimida, visto ser uma referência 
desatualizada.

Alteração 111

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.4.
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Texto da Comissão Alteração

3.2.4. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além de tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o modo de 
tração destinado à utilização normal.

3.2.4. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além da tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o máximo 
de tração às rodas possível.

Or. en

Justificação

Se o veículo tiver outro modo de tração além de tração às duas rodas ou às quatro rodas, o ensaio 
deve ser realizado com o modo de tração às quatro rodas.

Alteração 112

Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.4.

Texto da Comissão Alteração

3.2.4. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além de tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o modo de 
tração destinado à utilização normal.

3.2.4. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além da tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o máximo 
de tração às rodas possível.

Or. en

Justificação

Se o veículo tiver outro modo de tração além de tração às duas rodas ou tração às quatro rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o modo de tração às quatro rodas.

Alteração 113

Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta, Kathleen van Brempt, Opável POC, 
Andres Perello Rodriguez

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.6.-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3.2.6-A. O ensaio deve ser representativo 
de emissões sonoras reais, corrigindo os 
valores-limite para camiões em -1 dB(A), 
a fim de ter em conta pneus 
ultra-silenciosos utilizados para o ensaio 
mas nunca utilizados em estrada.

Or. en

Justificação

O ensaio deve ser representativo das condições de condução reais, devendo ser tidos em conta 
resultados influenciados pelo uso de pneus com redução de ruído.

Alteração 114

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.1. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O eixo de simetria do veículo deve, tanto 
quanto possível, seguir a linha CC' durante 
todo o ensaio, desde a aproximação à linha 
AA' até a traseira do veículo passar a linha 
BB'. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além da tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o modo de 
tração destinado à utilização normal em 
estrada.

O eixo de simetria do veículo deve, tanto 
quanto possível, seguir a linha CC' durante 
todo o ensaio, desde a aproximação à linha 
AA' até a traseira do veículo passar a linha 
BB'. Se o veículo tiver outros modos de 
tração além da tração às duas rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o máximo 
de tração às rodas possível.

Or. en

Justificação

Se o veículo tiver outro modo de tração além de tração às duas rodas ou tração às quatro rodas, o 
ensaio deve ser realizado com o modo de tração às quatro rodas

Alteração 115
Anja Weisgerber
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Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.1.4.1. – parágrafo 1 – alíneas a) a c

Texto da Comissão Alteração

a) Se uma relação de transmissão 
específica produzir uma aceleração num 
intervalo de tolerância de tolerância de  5 
% da aceleração de referência awot ref não 
excedendo 3,0 m/s2, o ensaio deve ser feito 
com essa relação.

a) Se uma relação de transmissão 
específica produzir uma aceleração num 
intervalo de tolerância de tolerância de  5 
% da aceleração de referência awot ref não 
excedendo 2,0 m/s2, o ensaio deve ser feito 
com essa relação.

b) Se nenhuma das relações de transmissão 
produzir a aceleração exigida, então 
seleciona-se uma relação i, com uma 
aceleração mais elevada e uma 
relação i + 1, com uma aceleração inferior 
à aceleração de referência. Se o valor da 
aceleração na relação i não ultrapassar 3,0
m/s2, utilizam-se ambas as relações para o 
ensaio. A ponderação em relação à 
aceleração de referência awot ref é calculada 
pela seguinte fórmula:

b) Se nenhuma das relações de transmissão 
produzir a aceleração exigida, então 
seleciona-se uma relação i, com uma 
aceleração mais elevada e uma 
relação i + 1, com uma aceleração inferior 
à aceleração de referência. Se o valor da 
aceleração na relação i não ultrapassar 2,0
m/s2, utilizam-se ambas as relações para o 
ensaio. A ponderação em relação à 
aceleração de referência awot ref é calculada 
pela seguinte fórmula:

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) Se o valor de aceleração da relação de 
transmissão i for superior a 3,0 m/s2, 
utiliza-se a primeira relação a que 
corresponda uma aceleração inferior a 3,0
m/s2, a menos que a relação i + 1 apresente 
uma aceleração inferior a aurban. Neste caso, 
utilizam-se duas relações, i e i + 1, 
incluindo a relação i com aceleração 
superior a 3,0 m/s2. Em outros casos, não 
se utiliza outra relação de transmissão. Para 
o cálculo do fator kP de potência parcial, 
utiliza-se a aceleração awot test alcançada 
durante o ensaio em vez de awot ref.

c) Se o valor de aceleração da relação de 
transmissão i for superior a 2,0 m/s2, 
utiliza-se a primeira relação a que 
corresponda uma aceleração inferior a 2,0
m/s2, a menos que a relação i + 1 apresente 
uma aceleração inferior a aurban. Neste caso, 
utilizam-se duas relações, i e i + 1, 
incluindo a relação i com aceleração 
superior a 2,0 m/s2. Em outros casos, não 
se utiliza outra relação de transmissão. Para 
o cálculo do fator kP de potência parcial, 
utiliza-se a aceleração awot test alcançada 
durante o ensaio em vez de awot ref.

Or. de

Justificação

Para simular a situação em tráfego urbano real, a aceleração máxima deve ser ao nível de 2,0 
m/s2.
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Alteração 116

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

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.2. – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O eixo de simetria do veículo deve, tanto 
quanto possível, seguir a linha CC' durante 
todo o ensaio, desde a aproximação à linha 
AA' até a traseira do veículo passar a linha 
BB'. O ensaio é efetuado sem reboque ou 
semirreboque. Se um reboque não puder 
ser facilmente separado do veículo trator, 
não deve ser tido em consideração ao 
determinar a passagem da linha BB'. Se o 
veículo incorporar equipamento como uma 
misturadora de betão, um compressor, etc.,
este equipamento não deve estar em 
funcionamento durante o ensaio. A massa 
de ensaio deve obedecer ao indicado no 
quadro do ponto 3.2.1.

O eixo de simetria do veículo deve, tanto 
quanto possível, seguir a linha CC' durante 
todo o ensaio, desde a aproximação à linha 
AA' até a traseira do veículo passar a linha 
BB'. O ensaio é efetuado sem reboque ou 
semirreboque. O ensaio é efetuado sem 
reboque ou semirreboque. Se um reboque 
não puder ser facilmente separado do 
veículo trator, não deve ser tido em 
consideração ao determinar a passagem da 
linha BB'. Se o veículo incorporar 
equipamento como uma misturadora de 
betão, este equipamento não deve estar em 
funcionamento durante o ensaio. A massa 
de ensaio deve obedecer ao indicado no 
quadro do ponto 3.2.1.

Or. en

Justificação

Os compressores são utilizados para os sistemas pneumáticos de travagem e são, por isso, parte 
integrante do veículo. O ruído dos compressores não deve, portanto, ser excluído das medições de 
ruído para garantir que estas são representativas das condições reais, incluindo-se assim os 
compressores na medição.

Alteração 117
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo III – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O nível sonoro medido em conformidade 
com as disposições do anexo II, não deve 

O nível sonoro medido em conformidade 
com as disposições do anexo II, não deve 
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ultrapassar os seguintes limites. ultrapassar os seguintes limites e não deve 
ultrapassar os 90 dB(A) em nenhuma 
condição de condução, para uma 
velocidade máxima de 130 km/h, de 
acordo com o Anexo VIII:

Or. fr

Justificação

O Regulamento deve garantir que as emissões de ruído extremas sejam excluídas em condições de 
aceleração do veículo com acionamento pleno ou parcial. As disposições deverão permitir, por 
parte das autoridades competentes, uma aplicação efetiva e imediata na circulação.

Alteração 118
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 6 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

n.º de lugares sentados ≤ 9 n.º de lugares sentados ≤ 9; ≤ 
125 kW/tonelada e máximo de 1 900 cc

Or. fr

Justificação

As novas normas propostas pela Comissão Europeia são viáveis mas apenas se for estipulado um 
período de tempo mais alargado. Serão necessários dois anos suplementares para que os veículos 
europeus possam emitir um nível de ruído semelhante ao de um veículo elétrico.

Alteração 119
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 6 – coluna 5

Texto da Comissão Alteração

68 70

Or. fr
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Justificação

As novas normas propostas pela Comissão Europeia são viáveis mas apenas se for estipulado um 
período de tempo mais alargado. Serão necessários dois anos suplementares para que os veículos 
europeus possam emitir um nível de ruído semelhante ao de um veículo elétrico.

Alteração 120
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 6 – coluna 6

Texto da Comissão Alteração

69 71

Or. fr

Justificação

As novas normas propostas pela Comissão Europeia são viáveis mas apenas se for estipulado um 
período de tempo mais alargado. Serão necessários dois anos suplementares para que os veículos 
europeus possam emitir um nível de ruído semelhante ao de um veículo elétrico.

Alteração 121
Gilles Pargneaux

Proposta de regulamento
Anexo III – linha 7 – valores-limite – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

n.º de lugares sentados ≤ 9;
Relação potência-massa > 150 
kW/tonelada

n.º de lugares sentados ≤ 9;
Relação potência-massa > 
125 kW/tonelada e mínimo de 1 901 cc

Or. fr

Justificação

As novas normas propostas pela Comissão Europeia são viáveis mas apenas se for estipulado um 
período de tempo mais alargado. Serão necessários dois anos suplementares para que os veículos 
europeus possam emitir um nível de ruído semelhante ao de um veículo elétrico.
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Alteração 122
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III

Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II não deve ultrapassar os 
seguintes limites:

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve ultrapassar os 
seguintes limites.
Categoria 
do veículo

Descrição da 
categoria

Valores-limite

expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de 
modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
homologação de 
modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 
novos

Fase 1 válida a partir 
de

[2 anos após a data de 
publicação]

Fase 2 válida a partir 
de

[5 anos após a data de 
publicação]

Fase 3 válida a partir de

[7 anos após a data de 
publicação]

Geral Todo-o-
terreno*

Geral Todo-o-
terreno*

Geral Todo-o-
terreno*

M Veículos de 
transporte de 
passageiros

M1 n.º de lugares 
sentados < 9;

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

M1 n.º de lugares 
sentados < 9;

Relação potência-
massa > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 n.º de lugares 
sentados> 9;
massa < 2 
toneladas

72 72 70 70 70 70

M2 n.º de lugares 
sentados> 9; 2 

73 74 71 72 71 72
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toneladas < massa 
< 3,5 toneladas

M2 n.º de lugares 
sentados> 9; 3,5 
toneladas < massa 
< 5 toneladas;

potência nominal 
do motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 n.º de lugares 
sentados> 9; 3,5 
toneladas < massa 
< 5 toneladas;

potência nominal 
do motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 n.º de lugares 
sentados> 9;
massa > 5 
toneladas;

potência nominal 
do motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 n.º de lugares 
sentados> 9;
massa > 5 
toneladas;

potência nominal 
do motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Veículos de 
transporte de 
mercadorias:

N1 massa < 2 
toneladas

71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < 
massa < 3,5 
toneladas

72 73 70 71 70 71

N2 3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;

potência nominal 
do motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;

75 < potência 
nominal do motor 
< 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;

77 79 75 77 75 77



AM\905004PT.doc 21/61 PE491.113v02-00

PT

potência nominal 
do motor > 150 kW

N3 massa > 12 
toneladas;

75 < potência 
nominal do motor 
< 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 massa > 12 
toneladas;

potência nominal 
do motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo-
o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só 
são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Alteração

Valores-limite, categoria do veículo e disposições transitórias para ECE R51.03,

modelos de veículos novos

Fase 1 Fase 2 Fase 3

2 anos

após entrada em vigor da ECE

R51.03

Limite [dB(A)]

4 anos

após fase 1

Limite [dB(A)]

6 anos

após fase 1

Limite [dB(A)]

4 anos

após fase 2

Limite [dB(A)]

6 anos após fase 2

Limite [dB(A)]

              PMR ≤ 120 kW/t

M1        120 < PMR ≤ 160 kW/t

                PMR > 160 kW/t

72

73

75

70

-

74

-

71

-

68

70

73

-

-

-

               GVW ≤ 2.5 to

M2        2.5 to < GVW ≤ 3.5 to

               GVW > 3.5 to GVW

72

74

75

70

72

-

-

-

73

69

71

-

-

-

71

             P ≤ 180 kW

M3       180 < P ≤ 250 kW

               P > 250 kW

76

78

80

-

-

-

74

78

78

-

-

-

73

76

76

            GVW ≤ 2.5 to

N1        2.5 to < GVW ≤ 3.5 to

72

74

70

72

-

-

68

71

-

-

             P ≤ 150 kW

N2        P > 150 kW

77

78

-

-

75

77

-

-

72

75

             P ≤ 250 kW 81 - 79 - 77
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N3         P > 250 kW 82 - 81 - 79

Veículos todo-o-terreno "G" para todas as categorias +1 dB(A) para fase 1, submersão máxima de 50 cm, capacidade de arranque em subida de 30 % como requisito adicional 
para M1G

Veículos todo-o-terreno "G" para todas as categorias N3, M3 +2 dB(A) para fase 2 e subsequentes, todas as restantes categorias +1 dB(A) para fase 2 e subsequentes

Arredondamento e incerteza de medição em conformidade com R51.02

Or. en
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Justificação

O Regulamento R51 (ECE-R51) da Comissão Económica para a Europa deve ser alterado com a 
implementação de um novo método de ensaio e disposições adicionais em matéria de emissões 
sonoras (ASEP). O novo método de ensaio deve ser introduzido com novos valores-limite. Deverão 
obter-se vantagens ambientais com uma abordagem de 3 fases em relação aos valores-limite. As 
disposições transitórias refletirão a necessidade por parte dos fabricantes de veículos de uma 
conceção renovada dos produtos em conformidade com o habitual ciclo de vida dos mesmos.

Alteração 123
Britta Reimers, Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve 
ultrapassar os seguintes limites.

Categoria do 
veículo Descrição da categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]
Valores-limite 

para a 
homologação de 

modelos de 
veículos novos

Valores-limite 
para a 

homologação de 
modelos de 

veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e 

entrada em circulação 
de veículos novos

Fase 1 válida a 
partir de

[2 anos após a 
data de 

publicação]

Fase 2 válida a 
partir de

[5 anos após a 
data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir 
de

[7 anos após a data de 
publicação]

Geral

Todo
-o-

terre
no*

Geral

Todo
-o-

terre
no*

Geral Todo-o-
terreno*

M Veículos de transporte de passageiros
M1 n.º de lugares sentados < 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1
n.º de lugares sentados < 9;
Relação potência-massa > 150 kW/tonelada 71 71 69 69 69 69

M2 n.º de lugares sentados > 9; massa < 2 toneladas 72 72 70 70 70 70

M2
n.º de lugares sentados > 9; 2 toneladas < massa 
< 3,5 toneladas 73 74 71 72 71 72

M2
n.º de lugares sentados > 9; 3,5 toneladas < 
massa < 5 toneladas;
potência nominal do motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73
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M2
n.º de lugares sentados > 9; 3,5 toneladas < 
massa < 5 toneladas;
potência nominal do motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3
n.º de lugares sentados > 9; massa > 5 toneladas;
potência nominal do motor < 150 kW 75 76 73 74 73 74

M3
n.º de lugares sentados > 9; massa > 5 toneladas;
potência nominal do motor > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N Veículos de transporte de mercadorias
N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < massa < 3,5 toneladas 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 toneladas < massa < 12 toneladas;
potência nominal do motor < 75 kW 74 75 72 73 72 73

N2
3,5 toneladas < massa < 12 toneladas;
75 < potência nominal do motor < 150 kW 75 76 73 74 73 74

N2
3,5 toneladas < massa < 12 toneladas;
potência nominal do motor > 150 kW 77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 toneladas;
75 < potência nominal do motor < 150 kW 77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 toneladas;
potência nominal do motor > 150 kW 80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o 
veículo for conforme à definição de veículos todo-o-
terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da 
Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite 
aumentados para veículos todo-o-terreno só são 
válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.

Alteração do Parlamento

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II e arredondado por excesso 
para o número inteiro mais próximo não deve ultrapassar os seguintes limites.

Valores-limite globais 1) para modelos de 
veículos novos expressos em decibéis (A)

Categoria do 
veículo

Descrição da categoria

Fase 1 válida a partir 
de
2 anos após a entrada 
em vigor

Fase 2 válida a 
partir de
6 anos após a 
entrada em vigor 
*

Relação potência-massa ≤ 120 kW/t 72 70

120 < relação potência-massa ≤ 150 kW/t 73 71

M1

Relação potência-massa > 150 kW/t 75 74

Peso bruto do veículo ≤ 2,5 toneladas 72 71M2

2,5 toneladas < peso bruto do veículo ≤ 3,5 toneladas 74 73

N1 Peso bruto do veículo ≤ 2,5 toneladas; Capacidade < 
660ccm; RPM (PBV) < 35 kW/t

74 73
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Peso bruto do veículo ≤ 2,5 toneladas 72 71

2,5 toneladas < peso bruto do veículo ≤ 3,5 toneladas 74 73

Valores-limite globais 1) para modelos de 
veículos novos expressos em decibéis (A)

Categoria do
veículo

Descrição da categoria

Fase 1 válida a partir 
de
3 anos após a entrada 
em vigor

Fase 2 válida a 
partir de
8 anos após a 
entrada em vigor

Peso bruto do veículo > 3,5 toneladas; potência 
nominal ≤ 135 kW

75 74M2

Peso bruto do veículo > 3,5 toneladas; potência 
nominal > 135 kW

76 75

potência nominal ≤ 135 kW 76 75M3 2)

135 < potência nominal ≤ 250 kW 79 78

M3 2) potência nominal > 250 kW 80 79

potência nominal ≤ 135 kW 78 76N2

potência nominal > 135 kW 79 78

potência nominal ≤ 135 kW 79 78

135 < potência nominal ≤ 250 kW 81 80

N3

potência nominal > 250 kW 82 81

* No caso de veículos das categorias M1/N1 e M2 < 3,5 t, o prazo de transição para venda e entrada em circulação de 
veículos novos é de 2 anos.
1) Os valores-limite são aumentados em +2dB para veículos das categorias M3 e N3 e em +1 dB para todas as outras 
categorias de veículos, se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte 
A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.
2) Os valores-limite são aumentados em +2dB para veículos das categorias M2 ou M3, quando equipados com um 
motor de ignição comandada com uma velocidade nominal de motor mais alta do que 3500 rpm.

Or. en

Justificação

Visto que o regulamento europeu relativo ao ruído emitido por veículos tem um impacto direto no 
Regulamento UNECE R51, é importante ter em conta valores-limite, categorias de veículos e 
prazos compatíveis com as tecnologias de todos os mercados que aplicam e pretendem aplicar o 
Regulamento ECE R51. Isto evitará uma falta de coordenação dos mercados e permitirá aos 
fabricantes um fácil acesso ao mercado mundial.

Alteração 124
Anja Weisgerber
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Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve ultrapassar os seguintes limites:

Categoria 
do veículo Descrição da categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 
novos

Fase 1 válida a partir de
[2 anos após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de
[5 anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir de
[7 anos após a data de 
publicação]

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno*

M Veículos de transporte 
de passageiros

M1 n.º de lugares sentados 
< 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n.º de lugares sentados 
< 9;
relação potência-massa 
> 150 kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
n.º de lugares sentados 
> 9; massa < 2 toneladas 72 72 70 70 70 70

M2

n.º de lugares sentados 
> 9; 2 toneladas < massa 
< 3,5 toneladas

73 74 71 72 71 72

M2

n.º de lugares sentados 
> 9; 3,5 toneladas < 
massa < 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

n.º de lugares sentados 
> 9; 3,5 toneladas < 
massa < 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

n.º de lugares sentados 
> 9; massa > 5 
toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

n.º de lugares sentados 
> 9; massa > 5 
toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Veículos de transporte 
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de mercadorias
N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < massa < 
3,5 toneladas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 toneladas < massa <
12 toneladas;
potência nominal do 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 toneladas < massa <
12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 toneladas < massa <
12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-terreno 
estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só são válidos se a 
massa máxima autorizada > 2 toneladas.

Alteração

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve ultrapassar os seguintes limites:

Categori
a do 

veículo

Descrição da 
categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos****

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos****

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos****

Valores-
limite para a 
homologa-

ção de 
modelos de 

veículos 
novos*****

Fase 1 válida a partir 
de
[2 anos após a data de 
publicação]********

Fase 2 válida a partir 
de
[6 anos após a data de 
publicação]********

Fase 3 válida a partir 
de
[10 anos após a data 
de publicação]

Fase 4 válida 
a partir de 
[14 anos 
após a data 
de 
publicação]*
*****

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno* Geral***

Veículos de 
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transporte de 
passageiros e de 
mercadorias
*******

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
relação 
potência-massa 
< 120 
kW/tonelada

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

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
120 kW/tonelada 
<
relação 
potência-massa 
< 160 
kW/tonelada

73 74 72 73 71 72 68

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
relação potência-
massa > 160
kW/tonelada

75 76 74 75 73 74 70

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa < 2,5
toneladas;
potência 
nominal do 
motor < 75 kW

71 72 69 70 69 70 68

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa < 2,5 
toneladas;
potência 
nominal do 
motor > 75 kW

72 73 70 71 70 71 69

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 2,5
toneladas < 
massa < 3,5 
toneladas

74 75 72 73 71 72 70

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 3,5 
toneladas;

76 77 73 74 72 73 71

N1 massa < 2,5
toneladas 72 73 71 72 71 72 69

N1
2,5 toneladas < 
massa < 3,5 
toneladas

73 74 73 74 72 73 69

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos****

Valores-
limite para a 
homologa-

ção de 
modelos de 

veículos 
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novos*****

Fase 1 válida a partir 
de

[3 anos após a data de 
publicação]

Fase 2 válida a partir 
de

[8 anos após a data de 
publicação]

Fase 3 válida a partir 
de

[12 anos após a data 
de publicação]

Fase 4 válida 
a partir de 
[16 anos 

após a data 
de 

publicação]*
*****

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno* Geral***

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 
toneladas;
potência nominal 
do motor < 100 
kW

74 75 73 74 72 73 71

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 
toneladas;
100 kW < 
potência nominal 
do motor < 180
kW

76 77 74 75 73 74 72

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 
toneladas;
180 < potência 
nominal do 
motor < 250 kW

78 79 78 79 76 77 75

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 
toneladas;
potência nominal 
do motor > 250 
kW

80 81 79 80 78 79 77

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
potência nominal 
do motor < 75 
kW

76 77 75 76 74 75 71

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
75 < potência 
nominal do 
motor < 150 kW

76 77 76 77 73 74 72

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
150 < potência 
nominal do 
motor

78 79 77 78 77 78 74
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N3

massa > 12 
toneladas;
potência nominal 
do motor < 100 
kW

76 77 75 76 75 76 72

N3

massa > 12 
toneladas;
100 < potência 
nominal do 
motor < 150 kW

79 80 78 79 77 78 75

N3

massa > 12 
toneladas; 150 <
potência nominal 
do motor < 250 
kW

81 82 80 81 79 80 77

N3

massa > 12 
toneladas;
potência 
nominal do 
motor > 250 kW

82 83 81 82 80 81 79

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-terreno 
estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só são 
válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** Para os veículos todo-o-terreno os valores-limite são aumentados em + 1 dB(A)
**** Período de transição para o primeiro registo de veículos novos: 2 anos a contar da data de entrada em 

vigor do presente regulamento.
***** Período de transição para o primeiro registo de veículos novos: 3 anos a contar da data de entrada em 

vigor do presente regulamento.
****** Uma vez iniciada a fase 3, a Comissão elabora um estudo pormenorizado para validar a fase 4 no que 

respeita à viabilidade técnica dos limites de ruído propostos. Em caso de uma avaliação positiva, a fase 4 
aplica-se quatro anos após a publicação do estudo da Comissão.

******* Veículos M1 para fins especiais:
Veículos acessíveis em cadeiras de rodas (como definidos no n.º 5.5 do Anexo II da Diretiva 2007/46/CE) 
e veículos blindados (como definidos no n.º 5.2 da Parte A do Anexo II da Diretiva 2007/46/CE) - são 
permitidas alterações às tubagens do dispositivo de escape sem ensaios adicionais desde que sejam 
mantidos todos os dispositivos originais de controlo das emissões, incluindo os filtros de partículas (se 
existirem). Caso seja necessário um novo ensaio, é permitido acrescentar 2dB(A) ao limite aplicável.

******** Para os veículos produzidos em pequenas séries, em conformidade com a secção 1 da Parte A do Anexo 
XII da Diretiva 2007/46/CE, a data aplicável às fases 1 e 2 é adiada por dois anos.

Or. fr

Justificação

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.
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Alteração 125
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Thomas Ulmer, Martin Callanan, Françoise Grossetête
Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão
Anexo III

Valores-limite
O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve ultrapassar os seguintes limites:

Categoria do 
veículo Descrição da categoria Valores-limite expressos em dB (A) [decibéis (A)]

Valores-limite 
para a 
homologação de 
modelos de 
veículos novos

Valores-limite para 
a homologação de 
modelos de 
veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 
novos

Fase 1 válida a 
partir de

[2 anos após a 
data de 
publicação]

Fase 2 válida a 
partir de

[5 anos após a data 
de publicação]

Fase 3 válida a partir de

[7 anos após a data de 
publicação]

Geral

Todo-
o-
terren
o*

Geral

Todo-
o-
terreno
*

Geral Todo-o-terreno*

M Veículos de transporte de 
passageiros

M1 n.º de lugares sentados < 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n.º de lugares sentados < 9;

relação potência-massa > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
n.º de lugares sentados > 9;
massa < 2 toneladas 72 72 70 70 70 70

M2

n.º de lugares sentados > 9; 2 
toneladas < massa < 3,5 
toneladas

73 74 71 72 71 72

M2

n.º de lugares sentados > 9;
3,5 toneladas < massa < 5 
toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 n.º de lugares sentados > 9;
3,5 toneladas < massa < 5 

76 78 74 76 74 76
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toneladas;

potência nominal do motor >
150 kW

M3

n.º de lugares sentados > 9;
massa > 5 toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

n.º de lugares sentados > 9;
massa > 5 toneladas;

potência nominal do motor >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N Veículos de transporte de 
mercadorias

N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < massa < 3,5
toneladas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 toneladas < massa < 12 
toneladas;

potência nominal do motor < 
75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 toneladas < massa < 12 
toneladas;

75 < potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 toneladas < massa < 12 
toneladas;

potência nominal do motor >
150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

mass > 12 tons;

75 < rated engine power < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 toneladas;

potência nominal do motor >
150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-
terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só são 
válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Alteração
Anexo III

Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve ultrapassar os 
seguintes limites:

Categoria do 
veículo Descrição da categoria Valores-limite expressos em dB (A) [decibéis (A)]

Valores-limite para 
a homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para 
a homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a matrícula, 
venda e entrada em circulação de 

veículos novos

Fase 1 válida a 
partir de

[1 ano após a data de 
publicação]

Fase 2 válida a 
partir de

[6 anos após a data 
de publicação]

Fase 3 válida a partir de
[8 anos após a data de publicação]

Geral
Todo-o-
terreno

*
Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral Todo-o-terreno*

M Veículos de transporte de 
passageiros

M1 n.º de lugares sentados < 9; ≤ 125 
kW/tonelada 72 74*** 70 73*** 70 73***

M1
n.º de lugares sentados < 9; 125 
kW/tonelada < relação potência-
massa ≤ 125 kW/tonelada

73 75*** 71 74*** 71 74***

M1
n.º de lugares sentados < 9;
relação potência-massa > 150 
kW/tonelada

75 74 74

M1

n.º de lugares sentados < 4 incluindo o 
condutor; Relação potência-massa > 
200 kW/tonelada Ponto R relativo ao 
lugar do condutor < 450 mm do solo

77 / 76 / 76 /

M2 n.º de lugares sentados > 9; massa <
2,5 toneladas 72 72 70 70 70 70

M2 n.º de lugares sentados > 9; 2,5 
toneladas < massa < 3,5 toneladas 74 75 72 73 72 73
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M2
n.º de lugares sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa < 5 toneladas;
potência nominal do motor < 150kW

76 77 75 76 75 76

M2
n.º de lugares sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa < 5 toneladas;
potência nominal do motor ≥ 150kW

77 78 76 77 76 77

M3
n.º de lugares sentados > 9; massa > 5 
toneladas; potência nominal do motor 
≤ 180kW

76 77 75 76 75 76

M3
n.º de lugares sentados > 9; massa > 5 
toneladas; 180 < potência nominal do 
motor ≤ 150 kW

79 80 78 79 78 79

M3
n.º de lugares sentados > 9; massa > 5 
toneladas; potência nominal do motor 
> 250kW

80 81 79 80 79 80

N Veículos de transporte de 
mercadorias

N1 massa < 2,5 toneladas 72 74 70 72 70 72

N1 2,5 toneladas < massa < 3,5 toneladas 74 75 72 73 72 73

N2 3,5 toneladas < massa < 12 toneladas;
potência nominal do motor < 150kW 77 78 76 77 76 77

N2 3,5 toneladas < massa < 12 toneladas;
potência nominal do motor ≥ 150kW 78 79 77 78 77 78

N3 massa > 12 toneladas;
potência nominal do motor ≤ 180kW 79 80 78 79 78 79

N3
massa > 12 toneladas;
180 < potência nominal do motor ≤ 
150 kW

81 82 80 81 80 81

N3 massa > 12 toneladas;
potência nominal do motor > 250 kW 82 83 81 82 81 82

*** No caso de veículos da categoria M1 se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-terreno 
estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2006/46/CE e se, além disso, tiverem uma passagem a 
vau que ultrapasse os 500 mm e uma capacidade de subida de declives de 35°.

Observação Os limites para a categoria N3 só se aplicam se os «pneus normais» forem utilizados para o ensaio.

Or. en

Justification

The Commission’s categorisation is mainly based on 70/157/EEC from 1970. It does not take into 
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account the evolution of the vehicle market in the last decades and is not applicable for the future. 
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.

Alteração 126
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve 
ultrapassar os seguintes limites.

Categoria 
do veículo Descrição da categoria

Valores-limite expressos em dB(A) [decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de modelos de 

veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e 

entrada em circulação 
de veículos novos

Fase 1 válida a partir de 
[2 anos após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de [5 
anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir 
de [7 anos após a data 

de publicação]

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral

Todo-
o-

terre
no*
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M Veículos de transporte 
de passageiros

M1 n.º de lugares 
sentados < 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
relação potência-
massa > 150 kW/tonela
da

71 71 69 69 69 69

M2
n.º de lugares 
sentados > 9;
massa < 2 toneladas

72 72 70 70 70 70

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
2 toneladas < massa< 3
,5 toneladas

73 74 71 72 71 72

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
3,5 toneladas < massa
< 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

n.º de lugares 
sentados > 9;
3,5 toneladas < massa
< 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

n.º de lugares 
sentados > 9;
massa > 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Veículos de transporte 
de mercadorias:

N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1 2 toneladas < massa <
3,5 toneladas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 toneladas < massa 
< 12 toneladas;
potência nominal do 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 toneladas < massa  
< 12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 toneladas < massa
< 12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3
massa > 12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
massa > 12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos 
todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno 
só são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Alteração

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II e arredondado por 
excesso para o número inteiro mais próximo, não deve ultrapassar os seguintes limites.

Valores-limite globais 1) para modelos de veículos novos expressos em 
decibéis (A)

Cate
gori
a do 
veíc
ulo

Descrição da categoria Fase 1 válida 2 anos 
após a entrada em 
vigor

Fase 2 válida 6 anos 
após a entrada em 
vigor*

Fase 3*** válida 10 
anos após a entrada em 
vigor**

relação potência-massa < 120 kW/t 71 70 68
M1 

2)

120< relação potência massa < 150 
kW/t

72 71 69

relação potência massa > 150 kW/t 74 73 72
peso bruto do veículo < 2,5 toneladas;
potência nominal < 75 kW/t

71 70 69

M2
peso bruto do veículo < 2,5 toneladas;
potência nominal > 75 kW/t

72 71 70

2,5 toneladas < peso bruto do veículo <
3,5 toneladas;

74 73 71

N1 peso bruto do veículo < 2,5 toneladas 72 71 69
2,5 toneladas < peso bruto do veículo 
< 3,5 toneladas;

74 73 70

Or. de

Justificação

Um ein angemessenes Gleichgewicht zu gewährleisten zwischen der Notwendigkeit, die 
Entwicklungszyklen in der Industrie und die Rechtssicherheit aufrechtzuerhalten  und den 
notwendigen Gesundheitsschutz zu erreichen, wurden die Phasen angepasst.  Insbesondere in 
Phase 3 werden ehrgeizige Ziele gesetzt. Außerdem sind die Fahrzeugklassen den jüngsten 
technischen Standards angepasst worden. Eine weitere Differenzierung dieser Fahrzeugklassen 
ermöglicht es, realistischere Geräuschgrenzwerte festzusetzen. Die Zeiträume sind mit typischen 
Produktionszyklen kompatibel und sind für leichte und schwere Nutzfahrzeuge unterschiedlich.
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Alteração 127

Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve 
ultrapassar os seguintes limites.

Categoria 
do veículo

Descrição da 
categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]
Valores-limite para a 

homologação de 
modelos de veículos 

novos

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 

novos
Fase 1 válida a partir de
[2 anos após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de
[5 anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir de
[7 anos após a data de 

publicação]

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno*

M
Veículos de 
transporte de 
passageiros

M1
n.º de lugares 
sentados < 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
Relação potência-
massa > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
n.º de lugares 
sentados > 9; massa 
< 2 toneladas

72 72 70 70 70 70

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 2 
toneladas < massa <
3,5 toneladas

73 74 71 72 71 72

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa <
5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa <
5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

n.º de lugares 
sentados > 9; massa 
> 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3
n.º de lugares 
sentados > 9; massa 77 79 75 77 75 77
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> 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

N
Veículos de 
transporte de 
mercadorias

N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < massa 
< 3,5 toneladas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
75 < potência 
nominal do motor < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 
toneladas;
75 < potência 
nominal do motor < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

massa > 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de 
veículos todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 
2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos 
todo-o-terreno só são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.

_________

Alteração do Parlamento

Anexo III
Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II, não deve 
ultrapassar os seguintes limites.

Categ
oria 
do 

veícul
o

Descrição da categoria
Valores-limite

expressos em dB(A)
[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos de 

veículos novos

Valores-limite 
para a 

homologação 
de modelos de 

Valores-limite 
para a 

matrícula, 
venda e entrada 

Valores-limite 
para a 

homologação de 
modelos de 

Valores-limite 
para a 

matrícula, 
venda e 
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veículos novos em circulação 
de veículos 

novos

veículos novos entrada em 
circulação de 
veículos novos

Fase 1 válida a partir de
[1 ano após a data de 

publicação]

Fase 2 válida 
a partir de

[2 anos após a 
data de 

publicação]

Fase 3 válida a 
partir de

[4 anos após a 
data de 

publicação]

Fase 4 válida a 
partir de

[6 anos após a 
data de 

publicação]

Fase 5 válida 
a partir de

[8 anos após a 
data de 

publicação]
Geral Geral Geral Geral Geral

M Veículos de transporte 
de passageiros

M1**

n.º de lugares sentados <
9
relação potência-massa <
150 kW/tonelada

70 68 68 66 66

M1**

n.º de lugares sentados <
9
Relação potência-massa 
> 150 kW/tonelada

71 69 69 67 67

M2

n.º de lugares sentados > 
9
massa máxima < 2,5 
toneladas

72 70 70 68 68

M2

n.º de lugares sentados > 
9
2,5 toneladas < massa <
3,5 toneladas

73 71 71 69 69

M2

n.º de lugares sentados > 
9
3,5 toneladas < massa 
máxima < 5 toneladas

74 72 72 70 70

M3

n.º de lugares sentados > 
9
massa máxima > 5 
toneladas
potência nominal do 
motor < 250 kW

75 73 73 71 71

M3

n.º de lugares sentados > 
9
massa máxima > 5 
toneladas
potência nominal do 
motor > 250 kW

77 75 75 73 73

N Veículos de transporte 
de mercadorias

N1**
massa máxima < 2,5 
toneladas 71 69 69 67 67

N1**
2,5 toneladas < massa 
máxima < 3,5 toneladas 72 70 70 68 68

N2

3,5 toneladas < massa 
máxima < 12 toneladas
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 73 73 71 71

N2

3,5 toneladas < massa <
12 toneladas
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 75 75 73 73

N3

massa máxima > 12 
toneladas
potência nominal do 
motor < 250 kW

76 74 74 72 72

N3***

massa máxima > 12 
toneladas
potência nominal do 
motor > 250 kW

78 76 76 74 74
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* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de 
veículos todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 
2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1e N1, os valores-limite aumentados para veículos 
todo-o-terreno só são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** No caso de veículos da categoria N3, todos os valores-limite foram diminuídos 
em 1 dB (A) de forma a ter em conta as instruções para pneus do método de 
ensaio B.

**** No caso de veículos todo-o-terreno, todos os valores-limite são 1 dB (A) mais 
baixos.

Or. en

Alteração 128
Toine Manders, Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III

Categoria do 
veículo

Descrição da categoria Valores-limite
expressos em dB(A)
[decibéis (A)]
Valores-limite para a 
homologação de 
modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
homologação de 
modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 
novos

Fase 1 válida a partir 
de
[2 anos após a data 
de publicação]

Fase 2 válida a partir 
de
[5 anos após a data 
de publicação]

Fase 3 válida a partir de
[7 anos após a data de 
publicação]

Geral Todo-
o-
terreno
*

Geral Todo-
o-
terreno
*

Geral Todo-o-
terreno*

M Veículos de transporte 
de passageiros

M1 n.º de lugares sentados 
< 9;

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

M1 n.º de lugares sentados 
< 9;
Relação potência-massa 
> 150 kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2 n.º de lugares sentados> 72 72 70 70 70 70
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9; massa < 2 toneladas
M2 n.º de lugares sentados> 

9; 2 toneladas < massa < 
3,5 toneladas

73 74 71 72 71 72

M2 n.º de lugares sentados> 
9; 3,5 toneladas < massa 
< 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2 n.º de lugares sentados> 
9; 3,5 toneladas < 
massa < 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3 n.º de lugares sentados> 
9; massa > 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3 n.º de lugares sentados> 
9; massa > 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Veículos de transporte 
de mercadorias:

N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69
N1 2 toneladas < massa < 

3,5 toneladas
72 73 70 71 70 71

N2 3,5 toneladas < massa < 
12 toneladas;
potência nominal do 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2 3,5 toneladas < massa < 
12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2 3,5 toneladas < massa < 
12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3 massa > 12 toneladas;
75 < potência nominal 
do motor < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3 massa > 12 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo-o-
terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só 
são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Categoria do 
veículo Descrição da categoria

Valores-limite

expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos de 
veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de modelos de 
veículos novos

Fase 1 válida a partir de

[2 anos após a data de 
publicação]

Fase 2 válida a partir de

[5 anos após a data de 
publicação]

M Veículos de transporte de 
passageiros

M1 n.º de lugares sentados < 9; 68 67

M1

n.º de lugares sentados < 9;

Relação potência-massa > 150 
kW/tonelada

71 69

M2
n.º de lugares sentados> 9;
massa < 3,5 toneladas 73 71

M2

n.º de lugares sentados> 9; 3,5
toneladas < massa < 5
toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

74 72

M2

n.º de lugares sentados> 9; 3.5 
toneladas < massa < 5 
toneladas;

potência nominal do motor > 
150 kW

76 74

M3

n.º de lugares sentados> 9;
massa > 5 toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

75 73

M3

n.º de lugares sentados> 9;
massa > 5 toneladas;

potência nominal do motor > 
150 kW

77 75

N Veículos de transporte de 
mercadorias:

Alterações do Parlamento
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N1 massa < 2,5 toneladas 68 67

N1
2,5 toneladas < massa < 3,5 
toneladas 70 68

N2

3.5 toneladas < massa < 12 
toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

75 73

N2

3.5 toneladas < massa < 12 
toneladas;

potência nominal do motor > 
150 kW

77 75

N3

massa > 12 toneladas;

potência nominal do motor < 
150 kW

77 75

N3

massa > 12 toneladas;

potência nominal do motor > 
150 kW

79 77

* Para todos os veículos, os valores-limite são aumentados em 1 dB(A) se o veículo for conforme à 
definição de veículos todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 
2007/46/CE.

** Para todas as categorias de veículos, o prazo de transição para venda e entrada em circulação 
de veículos novos é de 2 anos.

Or. en

Justificação

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 



PE491.113v02-00 46/61 AM\905004PT.doc

PT

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. 

Alteração 129
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Minodora Cliveta

Proposta de regulamento
Anexo III

Texto da Comissão

Anexo III

Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II não deve ultrapassar os 
seguintes limites:

Categoria 
do veículo

Descrição da 
categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]
Valores-limite para a 

homologação de 
modelos de veículos 

novos

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e entrada 
em circulação de veículos 

novos
Fase 1 válida a partir de
[2 anos após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de
[5 anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir de
[7 anos após a data de 

publicação]

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno*



AM\905004PT.doc 47/61 PE491.113v02-00

PT

M
Veículos de 
transporte de 
passageiros

M1
n.º de lugares 
sentados < 9; 70 71** 68 69** 68 69**

M1

n.º de lugares 
sentados < 9;
relação potência-
massa > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
n.º de lugares 
sentados > 9; massa 
< 2 toneladas

72 72 70 70 70 70

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 2 
toneladas < massa <
3,5 toneladas

73 74 71 72 71 72

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa <
5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

n.º de lugares 
sentados > 9; 3,5 
toneladas < massa <
5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

n.º de lugares 
sentados > 9; massa 
> 5 toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74

M3

n.º de lugares 
sentados > 9; massa 
> 5 toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Veículos de 
transporte de 
mercadorias

N1 massa < 2 toneladas 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < massa 
< 3,5 toneladas 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
75 < potência 
nominal do motor < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 toneladas < 
massa < 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

massa > 12 
toneladas;
75 < potência 
nominal do motor < 
150 kW

77 78 75 76 75 76
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N3

massa > 12 
toneladas;
potência nominal do 
motor > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de 
veículos todo-o-terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 
2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1, os valores-limite aumentados para veículos 
todo-o-terreno só são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.
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Alterações do Parlamento

Anexo III

Valores-limite

O nível sonoro medido em conformidade com as disposições do anexo II não deve ultrapassar os 
seguintes limites:

Categoria 
do veículo Descrição da categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e 

entrada em circulação 
de veículos novos

Valores
homologação de 

modelos de veículos 

Fase 1 válida a partir de
[1 ano após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de
[3 anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir de
[5 anos após a data de 

publicação]

Fase 4 válida
[8 anos após a data de 

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno* Geral

M Veículos de transporte de passageiros

M1
n.º de lugares sentados < 9;
relação potência-massa < 150 kW/tonelada 70 71** 68 69** 68 69** 66

M1
n.º de lugares sentados < 9;
relação potência-massa > 150 kW/tonelada 71 71** 69 69** 69 69** 67

M2
n.º de lugares sentados > 9
massa máxima < 2,5 toneladas 72 72 70 71 70 71 68

M2
n.º de lugares sentados > 9
2,5 toneladas < massa máxima < 3,5 toneladas 73 74 71 72 71 72 69

M2
n.º de lugares sentados > 9
3,5 toneladas < massa máxima < 5 toneladas 74 75 72 73 72 73 70

M3
n.º de lugares sentados > 9
massa máxima > 5 toneladas
potência nominal do motor < 250 kW

75 76 73 74 73 74 71

M3
n.º de lugares sentados > 9
massa máxima > 5 toneladas
potência nominal do motor > 250 kW

77 79 75 77 75 77 73
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Categoria 
do veículo Descrição da categoria

Valores-limite
expressos em dB(A)

[decibéis (A)]

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de modelos 

de veículos novos

Valores-limite para a 
matrícula, venda e 

entrada em circulação 
de veículos novos

Valores-limite para a 
homologação de 

modelos de veículos 
novos

Fase 1 válida a partir de
[1 ano após a data de 

publicação]

Fase 2 válida a partir de
[3 anos após a data de 

publicação]

Fase 3 válida a partir de
[5 anos após a data de 

publicação]

Fase 4 válida a partir de
[8 anos após a data de 

publicação]

Geral Todo-o-
terreno* Geral Todo-o-

terreno* Geral Todo-o-
terreno* Geral

N Veículos de transporte de mercadorias

N1 massa máxima < 2,5 toneladas 71 72** 69 70** 69 70** 67

N1 2,5 toneladas < massa máxima < 3,5 toneladas 72 73** 70 71** 70 71** 68

N2
3,5 toneladas < massa máxima < 12 toneladas
potência nominal do motor < 150 kW 75 76 73 74 73 74 71

N2
3,5 toneladas < massa < 12 toneladas
potência nominal do motor > 150 kW 77 79 75 77 75 77 73

N3
massa máxima > 12 toneladas
potência nominal do motor < 250 kW 77 78 75 76 75 76 73

N3***
massa máxima > 12 toneladas
potência nominal do motor > 250 kW 79 81 77 79 77 79 75

* Os valores-limite aumentados só são válidos se o veículo for conforme à definição de veículos todo
terreno estabelecida no anexo II, parte A, ponto 4, da Diretiva 2007/46/CE.

** No caso de veículos da categoria M1e N1, os valores-limite aumentados para veículos todo-o-terreno só 
são válidos se a massa máxima autorizada > 2 toneladas.

*** No caso de veículos da categoria N3, todos os valores-limite foram diminuídos em 1 dB (A) de forma 
a ter em conta as instruções para pneus do método de ensaio B.

Or. en

Alteração 130
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo III – observação por baixo do quadro (nova)

Texto da Comissão Alteração

E não deve ultrapassar o limite de 90 
dB(A) em quaisquer condições de 
condução, abaixo de uma velocidade 
máxima de 130 km/h, em conformidade 
com o anexo VIII.

Or. de
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Justificação

O objetivo do regulamento é assegurar a eliminação de emissões sonoras extremas.

Alteração 131

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

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – por baixo do quadro (novo)

Texto da Comissão Alteração

E não deve ultrapassar o limite de 90 
dB(A) em quaisquer condições de 
condução, abaixo de uma velocidade 
máxima de 130 km/h, em conformidade 
com o anexo VIII.

Or. en

Justificação

Convém que o regulamento assegure a eliminação de emissões sonoras extremas, quer com o 
comando de aceleração completamente aberto quer com o seu acionamento parcial. As disposições 
devem permitir a sua aplicação direta no tráfego por parte das autoridades competentes.

Alteração 132

Sabine Wils

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1 – por baixo do quadro (novo)

Texto da Comissão Alteração

E não deverá exceder os 87 dB(A) em 
qualquer situação de condução, abaixo de 
uma velocidade máxima de 130 km/h, em 
conformidade com o anexo VIII.

Or. en
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Justificação

É conveniente que o regulamento assegure que são impedidas emissões de ruído extremas em 
condições de acionamento pleno ou parcial do dispositivo de controlo da aceleração. As 
disposições deverão permitir, por parte das autoridades competentes, uma aplicação imediata na 
circulação.

Alteração 133
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 3.2.2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração
Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.2, devem ser satisfeitos os 
seguintes requisitos:

Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.1.4, apresentam-se as 
seguintes recomendações, que deverão ser 
tomadas como requisitos para as pistas de 
ensaio construídas:

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão prevê uma mudança nas especificações para a construção do local de 
ensaio. O que agora é apenas uma recomendação, tornar-se-ia obrigatório. Com esta mudança, 
qualquer pista de ensaio atualmente utilizada na Europa seria sujeita a novas certificações, como 
se de uma nova pista se tratasse.

Alteração 134
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 3.2.2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.2, devem ser satisfeitos os 
seguintes requisitos:

Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.1.4, são apresentadas as 
seguintes recomendações:

Or. en
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Justificação

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.

Alteração 135
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 3.2.2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.2, devem ser satisfeitos os 
seguintes requisitos:

Para além das prescrições previstas nos 
pontos 1 a 3.2.2, devem ser satisfeitos os 
seguintes requisitos da norma ISO 
10844/2011 ou deve remeter-se para a 
norma ISO 10844/1994 por um prazo de 
transição de 5 anos:

Or. en

Justificação

Este requisito deve ser compatível com o n.º 1 do anexo VII do presente regulamento e com o 
trabalho desenvolvido pela UNECE. Os requisitos estabelecidos neste número, do ponto a) ao 
ponto g), são retirados da norma ISO 10844/2011. No entanto, esta norma não consta ainda de 
nenhum Regulamento UNECE. É por isso necessário fazer também referência à versão anterior da 
norma ISO 10844/1994 por um prazo de transição de cinco anos para permitir à UNECE a 
alteração dos seus regulamentos e para que possam ser efetuadas as devidas alterações às 
instalações destinadas a ensaios, exigidas na versão de 2011 da referida norma.

Alteração 136
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 2 – nota de rodapé 1
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Texto da Comissão Alteração

1/ ISO 10844/1994. 1/ Nos primeiros cinco anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, os fabricantes podem 
utilizar pistas de ensaio certificadas de 
acordo com a norma ISO 10844/1994 ou 
com a norma ISO 10844/2011. Volvido 
esse prazo, os fabricantes deverão utilizar 
pistas de ensaio conformes apenas à 
norma ISO 10844/2011.

Or. en

Justificação

A norma ISO 10844/1994 foi atualizada em março de 2011 e substituída pela nova norma ISO 
10844/2011. No entanto, o novo texto não foi ainda introduzido em todos os regulamentos UNECE 
relativos a instalações de ensaio de veículos e pneus. Por este motivo, é importante que haja um 
período de transição entre as duas normas para dar aos fabricantes a oportunidade de reconstruir 
pistas onde for necessário e para que a UNECE possa introduzir a referência à nova norma nos 
seus regulamentos.

Alteração 137

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

Proposta de regulamento
Anexo VII – ponto 4.3

Texto da Comissão Alteração

4.3. Para efeitos da presente norma, as 
medições da rugosidade superficial 
associada à textura devem ser efetuadas em 
pelo menos 10 posições uniformemente 
espaçadas ao longo da marca das rodas no 
troço de ensaio, devendo a média dos 
valores assim obtidos ser comparada com a 
rugosidade mínima especificada. No que se 
refere à descrição do procedimento, ver a 
norma ISO 10844/1994.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Justificação

O Regulamento deve estar em conformidade com as normas ISO atuais.

Alteração 138
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 2.3 – linha 4 "Aceleração do veículo"

Texto da Comissão Alteração

Aceleração do veículo awot ASEP: awot ≤ 
5,0 m/s2

Aceleração do veículo awot ASEP: awot ≤ 
4,0 m/s2

Or. en

Justificação

A taxa de aceleração necessária no teste ASEP como disposto na proposta da Comissão não é 
representativa das situações de condução urbana. Torna-se também extremamente difícil e 
complexo repetir o ensaio de forma consistente com acelerações mais altas. O conjunto de dados 
utilizados para o ASEP não deriva dos dados do Método B. Na verdade, o método B e o ASEP não 
estão relacionados, não necessitando portanto as alterações ao Método B de estarem refletidas no 
ensaio ASEP. Além disso, não foi efetuada uma avaliação integral de impacto que tivesse em conta 
a alteração de 4,0 para 5,0 m/s2.

Alteração 139
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Martin Callanan

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 2.4. – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para que o ensaio ASEP seja 
representativo e repetível (para a entidade 
homologadora), os veículos devem ser 
testados mediante calibração da caixa de 
velocidades de produção.

Or. en
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Justificação

A calibração da caixa de velocidades de produção é necessária pelas seguintes razões. Uma vez 
que a caixa de velocidades tem de ser utilizada fora dos parâmetros "normais", a calibração é 
necessária para "segurar" velocidades selecionadas durante o ensaio ASEP. Em relação ao que 
acima se refere, não existe uma calibração específica para os veículos de produção. Por 
conseguinte, a conformidade da produção não é exequível. Aceleração não linear: ao manter 
engatada uma mudança numérica elevada e aplicar a potência máxima em baixa rotação (RPM –
rotações por minuto), o motor pode "queimar-se". Este fenómeno é causado pelo "patinar" do 
conversor de binário a baixas rotações.

Alteração 140
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo VIII – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se o nível do ruído medido num ponto 
ultrapassar o limite, deve ser efetuadas 
duas medições adicionais no mesmo ponto 
para verificar a incerteza de medição. O 
veículo continua a estar em conformidade 
com as ASEP se a média das três medições 
válidas neste ponto específico satisfizer a 
especificação.

Se o nível do ruído medido num ponto 
ultrapassar o limite, deve ser efetuadas 
duas medições adicionais no mesmo ponto 
para verificar a incerteza de medição. O 
veículo continua a estar em conformidade 
com as ASEP se a média das três medições 
válidas neste ponto específico satisfizer a 
especificação. O veículo não deve 
ultrapassar 90 dB(A) em nenhuma 
situação de condução.

Or. de

Justificação

Este regulamento deve garantir a exclusão de emissões sonoras extremas de veículos automóveis.

Alteração 141
Holger Krahmer
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Proposta de regulamento
Anexo IX

Texto da Comissão

Anexo IX

Medidas para garantir a audibilidade dos veículos elétricos e híbridos

O presente anexo é dedicado ao sistema de aviso sonoro de veículo (AVAS) para veículos de 
transporte rodoviário exclusivamente elétricos ou híbridos (VE e VEH).

A Sistema de aviso sonoro do veículo

1. Definição

O sistema de aviso sonoro de veículo (AVAS) é um dispositivo de produção de sons, concebidos 
para informar os peões e os utentes vulneráveis da estrada.

2. Desempenho do sistema

Se for instalado, o AVAS deve preencher os seguintes requisitos.

3. Condições de funcionamento

(a) Método de produção do som

O AVAS deve produzir automaticamente um som na gama mínima de velocidade do veículo, do 
arranque até cerca de 20 km/h e em marcha atrás, se aplicável à categoria de veículos em causa.

Se o veículo estiver equipado com um motor de combustão interna que funcione na gama de 
velocidades do veículo acima definida, o AVAS poderá não produzir som.

Para os veículos com um dispositivo de aviso sonoro em marcha atrás, não é necessário que o 
AVAS produza um som aquando da marcha atrás.

(b) Interruptor de «pausa»

O AVAS pode ter um interruptor para interromper o seu funcionamento temporariamente 
(«interruptor de pausa»).

Se dispuser de um interruptor de pausa, o veículo deve igualmente estar equipado com um 
dispositivo para indicar ao condutor sentado ao volante que o dispositivo que assinala a 

aproximação de veículo está em pausa.
O AVAS deve poder voltar a funcionar depois de ter sido interrompido por um interruptor de 

pausa.
Se o veículo estiver equipado com um interruptor de pausa, este deve estar instalado de modo que 

o condutor possa encontrá-lo e acioná-lo facilmente.

(c) Atenuação

O nível sonoro do AVAS pode ser atenuado durante alguns períodos de funcionamento do 
veículo.

4. Tipo e volume do som

(a) O som produzido pelo AVAS deve ser um som contínuo que assinala um veículo em 
funcionamento aos peões e aos utentes vulneráveis das vias públicas.
Não obstante, não são admissíveis os seguintes tipos de sons nem sons afins:

(i) Sons de sirenes, buzinas, carrilhões, sinos e veículos de emergência;
(ii) Sons de alarme, por exemplo, alarme de incêndio, roubo ou de fumo;
(iii) Som intermitente
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Devem ser evitados os seguintes tipos de sons e afins:
(iv) sons melodiosos, sons de animais e insetos
(v) sons que confundam a identificação de um veículo e/ou do seu funcionamento 

(por exemplo, aceleração, desaceleração, etc.)

(b) O som produzido pelo AVAS deve assinalar claramente o comportamento do veículo através, por 
exemplo, da variação automática do nível sonoro ou das suas características sincronizada com a 

velocidade do veículo.

(c) O nível sonoro produzido pelo AVAS não deve ultrapassar o nível sonoro aproximado de um 
veículo similar da mesma categoria equipado com um motor de combustão interna e funcionando 
nas mesmas condições.
Questão ambiental:

O desenvolvimento do AVAS deve tomar em consideração a incidência geral do ruído na 
população.

Alteração

Suprimido
Or. de

Justificação
No que diz respeito a requisitos mínimos, é necessário realizar avaliações de impacto e obter novos 
dados antes de adotar normas. A observância dessas normas deverá então ser obrigatória, e não 
voluntária. Além disso, as normas estão relacionadas com a segurança dos transportes e não se 
inserem no âmbito da legislação ambiental.

Alteração 142
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo IX – ponto 4
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Texto da Comissão
Anexo IX

4. Tipo e volume do som
(a) O som produzido pelo AVAS deve ser um som contínuo que assinala um veículo em 

funcionamento aos peões e aos utentes vulneráveis das vias públicas.
Não obstante, não são admissíveis os seguintes tipos de sons nem sons afins:

(i) Sons de sirenes, buzinas, carrilhões, sinos e veículos de emergência;
(ii) Sons de alarme, por exemplo, alarme de incêndio, roubo ou de fumo;
(iii) som intermitente.

Devem ser evitados os seguintes tipos de sons e afins:
(iv) sons melodiosos, sons de animais e insetos
(v) sons que confundam a identificação de um veículo e/ou do seu 

funcionamento (por exemplo, aceleração, desaceleração, etc.)
(b) O som produzido pelo AVAS deve assinalar claramente o comportamento do veículo 

através, por exemplo, da variação automática do nível sonoro ou das suas 
características sincronizada com a velocidade do veículo.

(c) O nível sonoro produzido pelo AVAS não deve ultrapassar o nível sonoro 
aproximado de um veículo similar da mesma categoria equipado com um motor de 
combustão interna e funcionando nas mesmas condições.
Questão ambiental:
O desenvolvimento do AVAS deve tomar em consideração a incidência geral do 
ruído na população.
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Alteração

Or. de

Alteração 143
Salvatore Tatarella, Miroslav Ouzký, Grossetete Francoise

Proposta de regulamento
Anexo X – ponto 5.2.1.1

Texto da Comissão Alteração

5.2.1.1 O ensaio de ruído dos sistemas 
silencioso e silencioso de substituição tem 
de ser executado com os mesmos pneus 
«normais» (em conformidade com o ponto 
2.8 do Regulamento UNECE n.º 117 (JO L 
231 de 29.8.2008, p. 19). Os ensaios não 
podem ser feitos com pneus para 
«utilização especial» ou pneus de «neve» 
na aceção dos pontos 2.9 e 2.10 do 

5.2.1.1 O ensaio de ruído dos sistemas 
silencioso e silencioso de substituição tem 
de ser executado com os pneus «normais» 
(em conformidade com o ponto 2.8 do 
Regulamento UNECE n.º 117. Os ensaios 
não podem ser feitos com «pneus de 
tração», pneus para «utilização especial» 
ou pneus de «neve» na aceção dos pontos 
2.10, 2.11 e 2.12 do Regulamento UNECE 

Alteração do Parlamento

4. Tipo e volume do som
(a) O som produzido pelo AVAS deve ser um som contínuo que assinala um veículo em 

funcionamento aos peões e aos utentes vulneráveis das vias públicas.
Não obstante, não são admissíveis os seguintes tipos de sons nem sons afins:

(i) Sons de sirenes, buzinas, carrilhões, sinos e veículos de emergência;
(ii) Sons de alarme, por exemplo, alarme de incêndio, roubo ou de fumo;
(iii) som intermitente.

Devem ser evitados os seguintes tipos de sons e afins:
(iv) sons melodiosos, sons de animais e insetos
(v) sons que confundam a identificação de um veículo e/ou do seu 

funcionamento (por exemplo, aceleração, desaceleração, etc.)
(b) O som produzido pelo AVAS deve assinalar claramente o comportamento do veículo e 

o sentido da marcha através, por exemplo, da variação automática do nível sonoro ou 
das suas características sincronizada com a velocidade do veículo.

(c) O nível sonoro produzido pelo AVAS não pode ultrapassar o nível sonoro aproximado 
de um veículo similar da mesma categoria equipado com um motor de combustão 
interna e funcionando nas mesmas condições.
Questão ambiental:
O desenvolvimento do AVAS deve tomar em consideração a incidência geral do ruído 
na população.
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Regulamento UNECE n.º 117. Estes pneus 
poderiam aumentar o nível sonoro do 
veículo ou ter um efeito de máscara na 
comparação da eficácia da redução do 
ruído. Os pneus podem já ter sido 
utilizados, mas devem cumprir as 
prescrições legais de utilização na 
circulação.

n.º 117.

Or. en

Justificação

Relativamente ao ponto 3.2.2 do 3.º parágrafo do anexo II do presente regulamento, a referência à 
versão desatualizada do Regulamento UNECE n.º 117 deverá ser suprimida. Além disso, deverá 
adicionar-se referência aos pneus de tração neste segundo número, de forma a torná-lo compatível 
com a nota de rodapé n.º 2 do anexo II, n.º 3, ponto 3.2.2 do presente regulamento. Os parágrafos 
do Regulamento UNECE n.º 117 que contenham definições de pneus de tração, pneus para 
utilização especial e pneus de neve deverão ser devidamente atualizados.


