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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao 
nível sonoro dos veículos a motor 
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0856),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0487/2011),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 25 de abril de 2012,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo e da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As prescrições de homologação da 
UE já são aplicáveis para os efeitos da 
legislação pertinente da UE que rege as 
emissões de CO2, nomeadamente o 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de junho de 2007, relativo à homologação 
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dos veículos a motor no que respeita às 
emissões dos veículos ligeiros de 
passageiros e comerciais (Euro 5 e Euro 
6) e ao acesso à informação relativa à 
reparação e manutenção de veículos1, o 
Regulamento (CE) n.º 443/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de abril de 2009, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
automóveis novos de passageiros como 
parte da abordagem integrada da 
Comunidade para reduzir as emissões de 
CO2 dos veículos ligeiros2, o 
Regulamento (CE) n.º 595/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de junho de 2009, relativo à homologação 
de veículos a motor e de motores no que 
se refere às emissões dos veículos pesados 
(Euro VI) e ao acesso às informações 
relativas à reparação e manutenção dos 
veículos, que altera o Regulamento CE) 
n.º 715/2007 e a Diretiva 2007/46/CE e 
que revoga as Diretivas 80/1269/CEE, 
2005/55/CE e 2005/78/CE3, e o 
Regulamento (UE) n.º 510/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
11 de maio de 2011, que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos 
veículos comerciais ligeiros novos como 
parte da abordagem integrada da União 
para reduzir as emissões de CO 2 dos 
veículos ligeiros4. Os requisitos técnicos 
aplicáveis à legislação da UE que rege as 
emissões de CO2 e os valores-limite de 
emissão de poluentes devem ser 
consentâneos com os requisitos aplicáveis 
à legislação que rege a redução de 
emissões sonoras.  Os requisitos de 
homologação devem, por conseguinte, ser 
definidos de forma a assegurar a 
consecução deste duplo objetivo.
_________________

1 JO L 171 de 29.6.2007, p. 1.

2 JO L 140 de 5.6.2009, p. 1.

3 JO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
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4 JO L 145 de 31.5.2011, p. 1. 

Or. en

Justificação

As medidas técnicas destinadas a reduzir as emissões de CO2 incluem medidas para diminuir 
o peso dos veículos, ao passo que as medidas técnicas que visam reduzir o ruído, como o 
isolamento do som, normalmente aumentam o peso dos veículos e as emissões de CO2. Além 
disso, o isolamento de som reduz o ruído, mas aumenta, simultaneamente, o risco de incêndio 
no motor.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O fornecimento de informações 
sobre emissões sonoras aos consumidores, 
gestores de frotas e autoridades públicas 
pode influenciar as decisões de aquisição 
e acelerar a transição para uma frota de 
veículos mais silenciosos. A fim de 
fornecer as informações necessárias aos 
consumidores, o fabricante deve 
disponibilizar informações sobre os níveis 
de ruído dos veículos, em conformidade 
com métodos de teste harmonizados, nos 
locais de venda e no material promocional 
técnico. Um rótulo, semelhante aos 
rótulos utilizados para facultar 
informações sobre as emissões de CO2, o 
consumo de combustível e o ruído dos 
pneus, deve informar os consumidores 
sobre as emissões sonoras de cada 
veículo.

Or. en

Justificação

Atualmente os consumidores não conhecem os níveis de ruído dos veículos antes da compra.  
A legislação aplicável à rotulagem de pneus exige que a disponibilização, nos pontos de 
venda e no material promocional de informação sobre o ruído dos pneus.  Os fabricantes 
devem fornecer informações sobre o nível de ruído dos veículos por forma a promover os 
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veículos com baixas emissões sonoras e a permitir aos consumidores uma escolha informada. 
As autoridades locais e nacionais desempenham um papel crucial na aquisição de frotas de 
veículos e são responsáveis pela aplicação da Diretiva 2002/49/CE, que tem por objetivo 
reduzir o ruído ambiental nas zonas urbanas e nas grandes infraestruturas de transportes. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Para que a Comissão possa substituir
as prescrições técnicas do presente 
regulamento por uma referência direta aos 
Regulamentos UNECE n.º 51 e n.º 59, 
uma vez que os valores-limite relativos ao 
novo método de ensaio tenham sido 
fixados nesses regulamentos, ou adaptar 
tais requisitos ao progresso técnico e 
científico, há que delegar na Comissão o 
poder de, em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, adotar 
atos modificativos das disposições dos 
anexos do presente regulamento atinentes 
aos métodos de ensaio e aos níveis 
sonoros. É de suma importância que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios. Ao 
preparar e redigir os atos delegados, a 
Comissão deve garantir a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

(12) Para que a Comissão possa adaptar as 
prescrições técnicas do presente 
regulamento ao progresso técnico e 
científico, há que delegar na Comissão o 
poder de, em conformidade com o artigo 
290.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, adotar atos 
modificativos dos anexos do presente 
regulamento atinentes aos processos de 
homologação da UE relativos ao nível de 
ruído dos diferentes tipos de veículos e dos 
sistemas de escape, a métodos e 
instrumentos de medição do ruído emitido 
pelos veículos a motor, a sistemas 
silenciosos, ao ruído devido ao ar 
comprimido, à verificação da 
conformidade da produção, a 
especificações para os locais de ensaio, a 
métodos de medição para outras 
disposições aplicáveis às emissões sonoras 
e a medidas destinadas a garantir a 
audibilidade de veículos elétricos e 
híbridos. É de suma importância que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível dos peritos.  Ao preparar 
e redigir os atos delegados, a Comissão 
deve garantir a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao
Conselho.

Or. en
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Justificação

Esta alteração é necessária para coadunar a proposta da Comissão com a nova formulação-
tipo das disposições aplicáveis aos atos delegados e para especificar em pormenor os anexos 
passíveis de alteração através de atos delegados. 

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 3 – ponto 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) "Ponto de venda" designa o local 
onde os veículos são armazenados e 
colocados à venda para os consumidores.

Or. en

Justificação

Para assegurar que os consumidores tenham acesso às informações pertinentes quando 
avaliarem a aquisição de um veículo, as informações sobre os níveis de ruído devem estar 
amplamente disponíveis (o texto proposto será consentâneo com o artigo 3.º do Regulamento 
(CE) n.º 1222/2009, relativo à rotulagem dos pneus, que abrange as emissões sonoras). 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) "Material técnico promocional" 
designa manuais técnicos, brochuras, 
prospetos e catálogos (quer se apresentem 
em formato impresso, eletrónico ou 
online), bem como sítios web, cujo 
objetivo seja a venda de veículos a 
clientes.

Or. en

Justificação

Para assegurar que os consumidores tenham acesso às informações pertinentes quando 
avaliarem a aquisição de um veículo, as informações sobre os níveis de ruído devem estar 
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amplamente disponíveis (propostas em conformidade com o artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1222/2009, relativo à rotulagem dos pneus, que abrange as emissões sonoras).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

O nível sonoro medido em conformidade 
com as disposições do anexo II não deve 
ultrapassar os valores-limite estabelecidos 
no anexo III.

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 valores-limite estabelecidos no anexo 
III.

Or. en

Justificação

Os valores de ruído medidos devem ser sistematicamente comunicados, para garantir 
congruência entre a presente proposta e a restante legislação da UE em matéria de ruído.  
Todos os regulamentos indicam o resultado final em números inteiros. Propõe-se manter  
prática no presente regulamento.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três anos a contar da data 
prevista no anexo III, terceira coluna, fase 
1, do presente regulamento, a Comissão 
realizará um estudo aprofundado para 
aquilatar da adequação dos valores-limite 
estabelecidos para o ruído. Com base nas 
conclusões do estudo, a Comissão pode, se 
for caso disso, propor alterações ao 
presente regulamento.

A Comissão realizará e publicará, com a 
maior brevidade após a data prevista no 
anexo III, quarta coluna, fase 2, um 
estudo aprofundado para aquilatar da 
adequação dos valores-limite estabelecidos 
para o ruído na fase 3. Com base nas 
conclusões do estudo, a Comissão propõe, 
se for caso disso, alterações ao presente 
regulamento. Caso se proceda a uma 
alteração dessa natureza no quadro do 
presente regulamento, a fase 3 é aplicável 
quatro anos após a publicação do estudo 
aprofundado referido neste parágrafo. 
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A Comissão realizará e publicará, com a 
maior brevidade após a data prevista no 
anexo III, quarta coluna, fase 3, um 
estudo aprofundado para aquilatar da 
adequação dos valores-limite 
estabelecidos para o ruído na fase 4. Com 
base nas conclusões do estudo, a 
Comissão propõe, se for caso disso, 
alterações ao presente regulamento. Caso 
se proceda a uma alteração dessa 
natureza no quadro do presente 
regulamento, a fase 4 é aplicável quatro 
anos após a publicação do estudo 
aprofundado referido neste parágrafo.

Or. en

Justificação

Há que tomar providências quanto ao procedimento aplicável à introdução de fases 
adicionais por forma a assegurar que os fabricantes disponham de períodos de adaptação a 
novas prescrições. 

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.°-A
Informação ao consumidor

Os fabricantes e os distribuidores de 
veículos garantem que o nível de ruído em 
decibéis (dB(A)), determinado em 
conformidade com os métodos de teste 
harmonizados para a homologação de 
cada veículo previstos no presente 
regulamento, é exibido com o devido 
destaque no ponto de venda e no material 
técnico promocional.
A Comissão avaliará, o mais tardar um 
ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento, a possibilidade de introduzir 
prescrições relativas às informações sobre 
o nível de ruído dos veículos a fornecer ao 
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consumidor e, se for caso disso, 
apresentará uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, em conformidade 
com o processo legislativo ordinário.  
A Comissão pode propor a inclusão 
prescrições sejam incorporadas na 
Diretiva 1999/94/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de 
dezembro de 1999, relativa às 
informações sobre a economia de 
combustível e as emissões de CO2 
disponíveis para o consumidor na 
comercialização de automóveis novos de 
passageiros1 em vigor.  Os métodos de 
apresentação aplicáveis às emissões de 
CO2 devem ser extensivos aos níveis de 
som.
_______________
1 JO L 12 de 18.1.2000.

Or. en

Justificação

Atualmente, não é possível os consumidores conhecerem o nível de ruído de um veículo antes 
da sua compra. Os fabricantes e os distribuidores devem ser obrigados a exibir o nível de 
ruído de cada veículo, a fim de promover os veículos com baixas emissões sonoras e de 
permitir aos consumidores uma escolha informada.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-B
Classificação e qualidade do pavimento

Nos termos do prazo para revisão previsto 
na Diretiva 2002/49/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 
2002, relativa à avaliação e gestão do 
ruído ambiente1, a Comissão avaliará a 
possibilidade de introduzir um sistema de 
classificação das estradas que especifique 
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o ruído de rolamento característico de 
cada estrada da União Europeia e, se for 
caso disso, apresentará uma proposta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, nos 
termos do processo legislativo ordinário.  
A Comissão examinará a introdução, nos 
Estados-Membros, de uma prescrição em 
matéria de prestação de informações 
relativa às características do pavimento da 
estrada nos mapas estratégicos de ruído 
previstos na Diretiva 2002/49/CE. 
_______________
1 JO L 189 de 18.7.2002.

Or. en

Justificação

A qualidade do pavimento influencia bastante as emissões sonoras do rolamento dos veículos. 
Até ao momento, não existe qualquer abordagem estratégica que permita uma visão geral da 
qualidade do pavimento na UE.  A proposta supramencionada permitiria aos Estados-
Membros e comunidades locais identificar as zonas em que se justifica melhorar o pavimento 
e levaria a uma redução do ruído ambiental. 

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Caso os fabricantes decidam instalar 
sistemas de aviso sonoro nos veículos 
(AVAS), devem ser cumpridas as 
prescrições do anexo X.

Caso os fabricantes decidam instalar 
sistemas de aviso sonoro nos veículos 
(AVAS), devem ser cumpridas as 
prescrições do anexo IX.

Or. en

Justificação

Correção de ordem técnica à proposta da Comissão. 
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Alteração11

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados com vista à 
modificação dos anexos I a XI.

1. A fim de adaptar as prescrições 
técnicas deste regulamento aos progressos 
técnicos e científicos, são conferidos à 
Comissão, nos termos do artigo 11.º,
poderes para adotar atos delegados com 
vista à modificação dos anexos I a II e IV 
a XII.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º do TFUE, apenas podem ser delegados na Comissão os elementos 
não essenciais do ato legislativo, ao passo que os elementos essenciais de um domínio serão 
reservados ao próprio ato legislativo. As disposições do Anexo III, ou seja, os valores-limite 
de ruído e os períodos (fases), são elementos essenciais da proposta e, por conseguinte, estão 
reservados aos colegisladores. Esta alteração é igualmente necessária para alinhar a 
proposta da Comissão com a nova formulação-tipo das disposições no que respeita aos atos 
delegados.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando os valores-limite relativos ao 
método de ensaio forem estabelecidos no 
Regulamento UNECE n.º 51, a Comissão 
examinará a substituição das prescrições 
técnicas previstas no anexo III por uma 
referência direta às prescrições 
correspondentes dos Regulamentos 
UNECE n.º 51 e n.º 59.

2. Quando os valores-limite relativos ao 
método de ensaio forem estabelecidos no 
Regulamento UNECE n.º 51, a Comissão 
avaliará a possibilidade de substituição das 
prescrições técnicas previstas no anexo III 
por uma referência direta às prescrições 
correspondentes dos Regulamentos 
UNECE n.º 51 e n.º 59 e, se for caso disso, 
apresentará uma proposta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho que altere o 
Anexo III, em conformidade com o 
processo legislativo ordinário.
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Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 290.º do TFUE, apenas podem ser delegados na Comissão os elementos 
não essenciais do ato legislativo, ao passo que os elementos essenciais de um domínio serão 
reservados ao ato legislativo. As disposições no Anexo III, ou seja, os valores-limite de ruído 
e os períodos (fases), são elementos essenciais da proposta e, por conseguinte, estão 
reservados aos colegisladores.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os poderes para adotar atos delegados 
são conferidos à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. O poder para adotar atos delegados é
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para alinhar a proposta da Comissão com a nova formulação-
tipo das disposições no que respeita aos atos delegados.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 10.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de adoção
do presente regulamento.

2. Os poderes para adotar atos delegados 
referidos no artigo 10.º, n.º 1, são 
conferidos à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Justificação
Esta alteração é necessária para alinhar a proposta da Comissão com a nova formulação-
tipo das disposições no que respeita aos atos delegados.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 10.º, n.º 1, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. Entra 
em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior 
especificada na mesma. Essa decisão em 
nada prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

(A presente alteração não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração 1

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
tencionam formular objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por um mês por 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 10.º, n.º 1, só pode entrar em vigor 
se não tiverem sido formuladas objeções 
pelo Parlamento Europeu ou pelo Conselho 
no prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, estes últimos tiverem 
informado a Comissão de que não 
tencionam formular objeções. Esse período 
pode ser prorrogado por dois meses por 
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iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária para alinhar a proposta da Comissão com a nova formulação-
tipo das disposições no que respeita aos atos delegados.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Objeções aos atos delegados

1. O Parlamento Europeu e o Conselho 
podem formular objeções a um ato 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo pode ser prorrogado por um mês.
2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objeções ao ato 
delegado ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão 
Europeia de que decidiram não formular 
objeções, o ato delegado entra em vigor 
na data nele prevista.
3. Se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho formularem objeções ao ato 
delegado adotado, este último não entra 
em vigor. A instituição que formular 
objeções ao ato delegado expõe os motivos 
das mesmas.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta as disposições do n.º5 do artigo 11.º, o artigo 12.º não se justifica. Esta 
alteração harmonizaria, no entanto, a proposta da Comissão com a nova formulação-tipo das 
disposições no que respeita aos atos delegados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de urgência Suprimido
1. Os atos delegados adotados ao abrigo 
do artigo 10.º. n.º 1, entram em vigor 
imediatamente e são aplicáveis desde que 
não seja formulada qualquer objeção nos 
termos do n.º 2. A notificação de um ato 
delegado ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho expõe os motivos que justificam 
o recurso ao procedimento de urgência.
2. Tanto o Parlamento Europeu como o 
Conselho podem formular objeções a um 
ato delegado nos termos do procedimento 
a que se refere o artigo 11.º, n.º 5. Nesse 
caso, a Comissão anula o ato 
imediatamente após a notificação, pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho, 
da decisão de formular objeções.

Or. en

Justificação

A utilização do procedimento de urgência não se encontra devidamente justificada, no artigo 
10.º, nem nos considerandos, pelo que o artigo 13.º deve ser suprimido. 

Alteração 19

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 3.2.2.

Texto da Comissão Alteração

3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 3.2.2. As emissões sonoras de rolamento 
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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.

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. 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. Os pneus 
devem apresentar a profundidade de relevo do piso normalmente encontrada em situação de 
tráfego. A recomendação da UNECE sugere que a profundidade mínima do relevo do piso 
seja de 80%.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4.1.2.1.4.1

Texto da Comissão Alteração

4.1.2.1.4.1. Veículos equipados com 
transmissão de comando manual, 
transmissão automática, transmissões 
adaptáveis ou CVT ensaiados com relações 
de transmissão bloqueadas.

4.1.2.1.4.1. Veículos equipados com 
transmissão de comando manual, 
transmissão automática, transmissões 
adaptáveis ou CVT ensaiados com relações 
de transmissão bloqueadas.

São possíveis as seguintes condições para a 
seleção das relações de transmissão:

São possíveis as seguintes condições para a 
seleção das relações de transmissão:

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 

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 
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feito com essa relação. 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 quando a aceleração é
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. en

Justificação

As estatísticas relativas à condução disponíveis e utilizadas na elaboração do novo 
Procedimento de Ensaio Globalmente Harmonizado para Veículos Comerciais Ligeiros 
(WLTP) revelam que não se justifica considerar uma taxa de aceleração superior a 2,0 m/s2.  
Além disso, o processo de vigilância obrigatório no âmbito deste novo regulamento, entre 
2007 e 2009, baseou-se numa definição de teste de 2,0 m/s2.
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Alteração 21

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 

76 78 74 76 74 76
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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

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 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 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**

Fase 4**** 
válida 14 anos 
após a entrada 
em vigor***

relação potência-massa < 120 
kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120 < relação potência-massa <
150 kW/t

72 71 70 68

relação potência-massa > 150 
kW/t

74 73 72 70

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

71 70 69 68

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

72 71 70 68

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

74 73 71 69

N1 peso bruto do veículo < 2,5 
toneladas

72 71 70 68

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

74 73 71 69

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

Categoria 
do veículo

Descrição da categoria Fase 1 válida 3 
anos após a 
entrada em vigor

Fase 2 válida 8 
anos após a 
entrada em vigor

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

Fase 4**** válida 
16 anos após a 
entrada em 
vigor***

M2
peso bruto do veículo > 3,5 
toneladas; potência nominal < 
150 kW

76 74 72 70

peso bruto do veículo > 3,5 
toneladas; potência nominal  > 
150 kW

77 75 73 72

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

N2 75 < potência nominal < 150 kW 77 76 74 72
potência nominal > 150 kW 78 77 76 74
potência nominal < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < potência nominal  < 150 kW 79 78 76 74
150 < potência nominal  < 250 kW 81 80 78 77
potência nominal > 250 kW 82 81 80 79

* Para veículos das categorias M1/N1 e M2 < 3,5 t, o prazo de transição para venda e 
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entrada em circulação de veículos novos é de 2 anos.
** Para todas as categorias de veículos, o prazo de transição para venda e entrada em 

circulação de veículos novos é de 3 anos.
*** Para todas as categorias de veículos, o prazo de transição para venda e entrada em 

circulação de veículos novos é de 4 anos.
**** A Comissão realiza e publica um estudo para validar a exequibilidade desta fase 

imediatamente após a execução da fase precedente. Se a avaliação for positiva, a presente 
fase é aplicável 4 anos após a publicação do estudo conexo.

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 +1dB para veículos da categoria M1 se o veículo 
estiver equipado com pneus das categorias C1D ou C1E, em conformidade com a definição 
prevista no anexo II, parte C do Regulamento (CE) n.º 661/2009. 

Or. en

Justificação
Foram estabelecidas quatro fases, a fim de assegurar o devido equilíbrio entre a necessidade 
de prosseguir os ciclos de desenvolvimento industrial e a segurança jurídica e de alcançar 
importantes benefícios para a saúde pública. As fases 3 e 4, em particular, estabelecem 
objetivos ambiciosos. As categorias de veículos foram igualmente atualizadas segundo as 
mais recentes normas técnicas. A maior diferenciação destas categorias de veículos permite 
uma definição de valores-limite de ruído mais realistas. Os períodos propostos são 
compatíveis com os ciclos comuns de produção e diferem conforme se trate de veículos 
ligeiros ou de veículos pesados.  

Alteração 22

Proposta de regulamento
Anexo VI – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração 1

3. Amostragem e avaliação dos resultados 3. Amostragem e avaliação dos resultados 

Há que escolher um veículo e submetê-lo 
aos ensaios previstos no ponto 2. Se os 
resultados satisfizerem as prescrições COP 
do anexo X da Diretiva 2007/46/CE, 
considera-se que o veículo cumpre as 
referidas prescrições.

Há que escolher um veículo e submetê-lo 
aos ensaios previstos no ponto 2. Se os 
resultados satisfizerem as prescrições COP 
do anexo X da Diretiva 2007/46/CE, 
considera-se que o veículo cumpre as 
referidas prescrições. As prescrições COP 
a aplicar correspondem aos valores-limite 
indicados no anexo III, a que acresce 
uma margem de 1 dB(A).

Or. en
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Justificação

Prevê-se uma margem de +1 dB, consentânea com outros regulamentos, nomeadamente com 
o Regulamento (CE) n.º661/2009 e conforme à corrente legislação, para verificações da 
conformidade da produção.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de regulamento da Comissão relativo ao nível sonoro dos veículos a motor tem 
como principal objetivo a proteção da saúde pública e do ambiente através da implementação 
de medidas que reduzam o nível sonoro dos veículos a motor. 

A proposta introduzirá um novo método de ensaio para medir o nível de ruído dos veículos a 
motor e novos valores-limite para as diferentes categorias de veículos, designadamente 
veículos ligeiros, médios e pesados.

O relator apoia a orientação geral da proposta da Comissão, que representa um importante 
avanço na luta contra os efeitos nocivos das emissões sonoras dos veículos a motor para a 
saúde pública e o ambiente.  No entanto, o relator considera que a proposta da Comissão 
beneficiaria com a introdução de um conjunto de aditamentos e de adaptações técnicas, 
nomeadamente no que respeita à criação de incentivos para o fabrico e a aquisição de veículos 
com níveis sonoros mais reduzidos.  O relator reconhece também que o ruído emitido pelos 
veículos a motor emana de diversas fontes, entre as quais o motor, os pneus, o pavimento e a 
aerodinâmica.

A proposta da Comissão não confere, atualmente, suficiente importância à prestação de 
informações ao consumidor sobre o nível sonoro dos veículos a motor. O relator apoia a 
introdução de um sistema de rotulagem das emissões sonoras dos veículos a fim de promover 
veículos com baixas emissões sonoras e de permitir aos consumidores uma escolha informada 
antes da compra. 

As características do pavimento exercem uma influência decisiva sobre as emissões sonoras 
de rolamento dos veículos. O relator considera que a proposta da Comissão poderá ser 
melhorada mediante a introdução de um sistema de classificação das estradas que permita aos 
Estados-Membros e respetivas autoridades nacionais e locais controlar e avaliar melhor a 
qualidade da superfície das suas estradas com vista à redução do seu impacto nos níveis 
globais de ruído.  

O relator pretende igualmente propor uma série de alterações às prescrições técnicas que 
regem os métodos de medição do nível de ruído dos veículos a motor e às disposições que 
regem os valores-limite, para refletir na proposta os progressos técnicos em matéria de 
procedimentos de teste e para, no seu todo, tornar as prescrições mais viáveis. Entre estas 
propostas, contam-se alterações às disposições que regem a profundidade do relevo do piso e 
a taxa de aceleração, tendo em vista as condições de seleção de relações de transmissão. O 
relator propõe ainda algumas alterações à classificação dos veículos no que diz respeito aos 
valores-limite de ruído e à introdução de uma nova fase 4, que teria lugar caso a revisão pela 
Comissão após a introdução da fase 3 assim o justificasse. 

Por fim, o relator considera que a fixação de valores-limite (e de datas de aplicação desses 
valores) para as categorias de veículos, como indicado no anexo III à proposta da Comissão, 
constitui um elemento essencial do regulamento, que deve ser determinado pelos 
colegisladores.  Por conseguinte, o relator não apoia a proposta de delegação, na Comissão, 
do poder de alterar esses aspetos do regulamento através de atos delegadas e propõe que todas 
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as alterações futuras sejam objeto de codecisão, de acordo com o processo legislativo 
ordinário.  


