
AM\902129PT.doc PE489.517v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

2011/0409(COD)

24.5.2012

ALTERAÇÕES
17 - 26

Projeto de parecer
Anja Weisgerber
(PE487.784v01)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao nível sonoro dos veículos a motor

Proposta de regulamento
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))



PE489.517v01-00 2/25 AM\902129PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\902129PT.doc 3/25 PE489.517v01-00

PT

Alteração 17
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Dos cerca de 500 milhões de 
cidadãos e cidadãs da União Europeia, 
cerca de 300 milhões estão registados 
como condutores de veículos. Na UE são 
registados 22% e produzidos 25% de todos 
os veículos do mundo. A indústria 
automóvel europeia produz 17 milhões de 
veículos novos por ano, sendo a tendência 
atual para crescer.

Or. de

Alteração 18
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As medidas técnicas com vista à 
redução do ruído nos veículos estão em 
contradição com diversos requisitos - por 
exemplo, em caso de capacidade de 
exploração económica inalterada, reduzir 
não só os ruídos mas também as emissões 
de partículas nocivas e aumentar a 
segurança rodoviária. Para satisfazer da 
mesma forma todos os requisitos e manter 
o equilíbrio entre eles, a indústria 
automóvel roça frequentemente os limites 
do que é fisicamente possível na 
atualidade. O desenvolvimento da 
indústria automóvel sempre conseguiu 
empurrar estes limites através da 
utilização de métodos e materiais mais 
novos e inovadores. A possibilidade de 
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produzir inovação exige do legislador um 
enquadramento claro e definido no 
tempo. O presente regulamento 
proporciona este enquadramento e 
reclama, sem demoras, um impulso 
inovador condicionado pela sociedade, 
permitindo simultaneamente à indústria a 
capacidade de atuação económica de que 
ela necessita.

Or. de

Alteração 19
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A poluição sonora é sobretudo um 
problema local que, contudo, carece de 
uma solução a nível da UE. Isto porque o 
primeiro passo de qualquer política 
sustentável em matéria de emissões de 
ruídos tem de ser a criação de medidas 
para enfrentar as fontes de ruído. A fonte 
de ruído constituída pelos veículos que é 
objeto do presente regulamento é, por 
definição, totalmente móvel, pelo que 
medidas puramente nacionais não lhe 
poderiam dar uma resposta adequada.

Or. de

Alteração 20
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No caso dos veículos ligeiros, numa 
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viagem feita a uma velocidade média 
inferior a 45 km/h predominam ainda os 
ruídos do motor e do sistema de escape 
mas numa viagem feita a uma velocidade 
superior, pelo contrário, predominam os 
ruídos de rolamento e do vento. Estes 
últimos ruídos são produzidos 
independentemente do tipo e do 
rendimento do motor. A evolução dos 
veículos desde a década de 1970 tornou os 
motores nitidamente mais silenciosos mas 
em média o seu rendimento e peso 
aumentaram. A estes últimos e ao 
aumento da segurança rodoviária se deve 
o aumento do peso do veículo total, o que 
implica o necessário alargamento das 
superfícies de contacto dos pneus do 
veículo para aumentar a estabilidade na 
condução. Cada alargamento destas 
superfícies provoca o aumento dos ruídos 
de rolamento do veículo.

Or. de

Alteração 21
Kerstin Westphal, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O potencial de redução do ruído 
das fontes do ruído objeto do presente 
regulamento é comparativamente menor 
do que o da superfície da estrada com a 
qual os pneus do veículo entram em 
contacto. Esta última redução do ruído 
seria muito mais fácil de concretizar em 
termos técnicos. Com os tipos de asfalto já 
disponíveis - como o asfalto poroso, os 
asfaltos com características redutoras do 
ruído ou os otimizados para o ruído, 
integrados numa abordagem global que 
combina diversas medidas de construção 
simples - já é possível conseguir uma 
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redução de cerca de 10 dB a nível local. 
Esta abordagem eficaz das fontes de ruído 
puramente locais não é abrangida pelo 
presente regulamento, dado que, por um 
lado, a sua aplicação iria onerar 
fortemente os orçamentos públicos, 
especialmente os das autarquias locais. 
Numa época de crise fiscal isto seria 
difícil de justificar e, por outro lado, iria 
afetar o domínio da política estrutural e 
regional.

Or. de

Alteração 22
Malcolm Harbour

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.

As condições de ensaio estabelecidas no 
Anexo II têm em conta as condições 
normais de condução em estrada e os 
requisitos de ensaio de outros 
componentes do veículo já abrangidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 661/2009. O 
nível sonoro medido em conformidade com 
as disposições do anexo II não deve 
ultrapassar os valores-limite estabelecidos 
no anexo III.

Or. en

Justificação

Em conformidade com os princípios sobre "legislar melhor", é importante assegurar que as 
condições de ensaio do presente regulamento não produzem um impacto indevido sobre os 
fabricantes de componentes que já avançaram de forma significativa no sentido da redução 
das emissões sonoras, nomeadamente a indústria dos pneus. Neste contexto, a precisão das 
condições de ensaio deve ser salientada e devem ser referidas "as condições normais de 
condução em estrada" como condição para validar os limites estabelecidos no Anexo III.
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Alteração 23
Malcolm Harbour

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que os veículos satisfazem 
automaticamente as prescrições do anexo 
X se o fabricante do veículo apresentar à 
entidade homologadora documentação 
técnica que comprove que a diferença 
entre a velocidade máxima e mínima do 
motor do veículo na linha BB'17 ≤ 0,15 x 
S, para qualquer condição de ensaio no 
âmbito da gama de controlo ASEP 
definida no ponto 3.3 do anexo VIII, no 
que respeita às condições estabelecidas no 
anexo II.
Os veículos da categoria N1 estão isentos 
das ASEP, se uma das condições 
seguintes for cumprida: 
a) Cilindrada  ≤ 660 cm3 e relação 
potência/massa (PMR) calculada 
utilizando a massa máxima autorizada do 
veículo ≤ 35;
b) Carga útil ≥ 850 kg e relação 
potência/massa (PMR) calculada 
utilizando a massa máxima autorizada do 
veículo ≤ 40;

Or. en

Justificação

Esta alteração prevê requisitos proporcionais para as PME que façam melhoramentos. Além 
disso, a norma ASEP da UNECE foi adaptada ao comportamento de veículos M1 normais e o 
grupo de peritos competente recomendou a exclusão de outras categorias. As ASEP 
(disposições adicionais em matéria de emissões sonoras) têm por objetivo evitar emissões 
sonoras imprevistas não relacionadas com os resultados dos ensaios de homologação. Uma 
vez que esta prática nunca foi seguida no caso das furgonetas de distribuição N1, esta 
alteração assegura que estes veículos são excluídos dos ensaios específicos ASEP.
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Alteração 24
Malcolm Harbour

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-
terren
o*

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;
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.

Alteração 

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 

veículos 
novos****

Valores-limite para 
a homologação de 

modelos de 
veículos 

novos****

Valores-
limite 
para a 

homolog
ação 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 
publicaç
ão]****
**

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral**
*
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Veículos de 
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

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

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 

72 73 70 71 70 71 69
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toneladas
potência 
nominal do 
motor > 75 kW

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 

homolog
ação de 
modelos 

de 
veículos 
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 

publicaç
ão]****

**

Geral

Todo
-o-

terre
no*

Geral

Tod
o-o-
terr
eno
*

Geral

Todo
-o-

terre
no*

Geral**
*

M3 

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

74 75 73 74 72 73 71
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nominal do 
motor < 100 
kW

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 kW <
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 
terren 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 a primeira matrícula de veículos novos: 2 anos após a 

entrada em vigor, exceto para os veículos M1/N1 ≤ 50kW/t e M2 ≤ 75kW, 
aos quais só se aplica o período transitório a partir da fase 2.

***** Período de transição para a primeira matrícula de veículos novos: 3 anos após a 
entrada em vigor.

****** 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.  S
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******** 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. en

Alteração 25
Anja Weisgerber, Kerstin Westphal, Malcolm Harbour

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-
terren
o*

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 72 72 70 70 70 70
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sentados> 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



AM\902129PT.doc 17/25 PE489.517v01-00

PT

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.

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 
veículos 

novos****

Valores-limite 
para a 

homologação 
de modelos de 

veículos 
novos****

Valores-
limite 
para a 

homolog
ação 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 
publicaç
ão]****
**
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Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo
-o-

terren
o*

Geral**
*

Veículos de 
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 

74 75 72 73 71 72 70
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toneladas

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 

homolog
ação de 
modelos 

de 
veículos 
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 

publicaç
ão]****

**

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo-
o-

terreno
*

Geral

Todo
-o-

terre
no*

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 

76 77 74 75 73 74 72
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nominal do 
motor < 180 
kW

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 kW <
potência 
nominal do 
motor

78 79 77 78 77 78 74

N3

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

76 77 75 76 75 76 72

N3
massa > 12 
toneladas; 79 80 78 79 77 78 75
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100 < potência 
nominal do 
motor < 150 
kW

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
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 a primeira matrícula de veículos novos: 2 anos após a 

entrada em vigor, exceto para os veículos M1/N1 ≤ 50kW/t e M2 ≤ 75kW, aos quais 
só se aplica o período transitório a partir da fase 2.

***** Período de transição para a primeira matrícula de veículos novos: 3 anos após a 
entrada em vigor.

****** 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. en

Alteração 26
Toine Manders
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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-
terren
o*

Geral

Todo-
o-
terren
o*

Geral

Todo-
o-
terren
o*

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 74 75 72 73 72 73
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toneladas < massa < 5 
toneladas;
potência nominal do 
motor < 150 kW

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
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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 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.

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 
homologaçã

o 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; 75 73
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potência nominal do motor < 150 kW

M3

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

77 75

N Veículos de transporte de mercadorias
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.

Justificação

A aplicação do Regulamento (CE) n.º 2009/661 e a introdução de requisitos sobre o ruído 
dos pneus tornam redundante a existência de uma primeira fase, nos termos propostos pela 
Comissão Europeia, e permitem que os valores-limite aplicáveis às categorias M1, N1 e N3 
sejam revistos em baixa. Além disso, esta alteração atualiza e racionaliza as categorias de 
veículos e tem em consideração os ciclos de produção. 

Or. en


