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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0856),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0487/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióban típus-
jóváhagyási előírások alkalmazandók már 
többek között a CO2-kibocsátás 
tekintetében, többek között a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
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karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet1, a 
a könnyű haszongépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
irányuló közösségi integrált megközelítés 
keretében az új személygépkocsikra 
vonatkozó kibocsátási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 
443/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet2, a nehéz 
tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) 
tekintetében a gépjárművek és motorok 
típusjóváhagyásáról, a járművek 
javítására és karbantartására vonatkozó 
információkhoz való hozzáférésről, a 
715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 
80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 
2005/78/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. június 18-i 
595/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet3, valamint az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozó 
kibocsátási követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló uniós integrált 
megközelítés keretében történő 
meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 
510/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet4. A CO2- és 
szennyezőanyag-kibocsátásokra 
vonatkozó uniós szabályozásra vonatkozó 
műszaki követelményeknek összhangban 
kell állniuk a zajkibocsátás csökkentésére 
vonatkozó jogszabályokkal. Az uniós 
típus-jóváhagyási követelményeket ezért 
olyan módon kell meghatározni, hogy 
biztosítsák e kettős cél elérését.
_________________
1 HL L 171., 2007.6.29., 1. o.
2 HL L 140., 2009.6.5., 1. o.
3 HL L 188., 2009.7.18., 1. o.
4 HL L 145., 2011.5.31., 1. o. 
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Or. en

Indokolás

A CO2-kibocsátás csökkentését célzó műszaki intézkedések közé tartoznak olyanok, amelyek a 
járművek súlyának csökkentésére irányulnak, ugyanakkor a zajcsökkentésre irányuló műszaki 
intézkedések, például a hangszigetelés beépítése általában növelik a járművek súlyát, és ezzel 
növelik a CO2-kibocsátást is. A hangszigetelés ezenkívül csökkenti ugyan a zajt, de egyben 
növeli a motortűz keletkezésének kockázatát is.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A zajkibocsátásra vonatkozó 
információk közzététele a fogyasztók, a 
járműparkkezelők és az állami hatóságok 
számára befolyásolhatja vásárlási 
döntéseiket, és felgyorsíthatja a 
csendesebb járműállományra történő 
áttérést. Annak érdekében, hogy a 
fogyasztókhoz eljusson a szükséges 
információ, a gyártónak az értékesítési 
helyen és a műszaki promóciós anyagban 
tájékoztatást kell nyújtania a járművek 
zajkibocsátásáról a harmonizált vizsgálati 
módszereknek megfelelően. A CO2-
kibocsátásra, az üzemanyag-fogyasztásra 
és a gumiabroncszajra vonatkozó 
információkat tartalmazó címkékhez 
hasonló módon kellene tájékoztatni a 
fogyasztókat a járművek 
zajkibocsátásáról.

Or. en

Indokolás

A fogysztók jelenleg vásárlás előtt nem ismerik a járművek zajszintjét. A gumiabroncsok 
címkézéséről szóló jogszabályok előírják, hogy a gumiabroncsok által kibocsátott zajra 
vonatkozó információkat az értékesítés helyén és a promóciós anyagokban fel kell tüntetni. Az 
alacsony zajszintű járművek népszerűsítése, valamint a tájékozott fogyasztói döntések 
elősegítése érdekében a gyártóknak információt kellene szolgáltatniuk a járművek zajszintjére 
vonatkozóan.  A nemzeti és helyi hatóságok a járműflották fő beszerzőiként központi szerepet 
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töltenek be, és felelősséggel tartoznak a 2002/49/EK irányelv értelmében, amelynek célja a 
környezeti zaj mérséklése a városi területeken és a főbb közlekedési infrastruktúrák mentén.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a Bizottság e 
rendelet műszaki követelményeit az 
ENSZ-EGB 51. és 59. számú előírására 
történő közvetlen hivatkozással válthassa 
fel azt követően, hogy az említett 
előírásokban meghatározták az új 
vizsgálati módszerre vonatkozó 
határértékeket, vagy az említett 
követelményeket hozzáigazíthassa a 
műszaki és tudományos fejlődéshez, az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikke értelmében felhatalmazást kell 
adni a Bizottságnak arra, hogy jogalkotási 
aktusokat fogadjon el ezen, vizsgálati
módszerekről és zajszintekről szóló 
rendelet mellékleteiben meghatározott 
rendelkezések módosításával 
kapcsolatban. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időszerű és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(12) Annak érdekében, hogy a Bizottság e 
rendelet műszaki követelményeit 
hozzáigazíthassa a műszaki és tudományos 
fejlődéshez, az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikke értelmében 
felhatalmazást kell adni a Bizottságnak 
arra, hogy jogalkotási aktusokat fogadjon 
el e rendelet azon mellékleteinek 
módosítására, amelyek a járműtípusok és 
kipufogórendszerek zajszintjére vonatkozó 
uniós típus-jóváhagyási eljárásokkal, a 
gépjárművek által kibocsátott zaj 
mérésére szolgáló módszerekkel és 
eszközökkel, a hangtompító rendszerekkel, 
a sűrített levegő okozta zajjal, a 
gyártásmegfelelőségre vonatkozó 
ellenőrzésekkel, a vizsgálati helyszínekre 
vonatkozó előírásokkal, a további 
zajkibocsátási rendelkezésekkel 
összefüggő mérési módszerekkel és a 
hibrid és elektromos járművek 
hallhatóságát biztosító rendelkezésekkel 
kapcsolatosak. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időszerű és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en
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Indokolás

E módosítás ahhoz szükséges, hogy a bizottsági javaslatot összhangba hozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, egységes 
megfogalmazásával, valamint hogy részletesebben meghatározza azokat a mellékleteket, 
amelyeknek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosíthatóaknak kell lenniük.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) „értékesítési hely”: az a helyszín, 
ahol a járműveket tárolják és a fogyasztók 
számára eladásra kínálják.

Or. en

Indokolás

AAnnak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a jármű vásárlásakor releváns 
információkkal rendelkezzenek, széles körben hozzáférhetővé kell tenni a zajkibocsátásra 
vonatkozó információkat is (a javasolt szöveg összhangban állna a gumiabroncsok 
címkézéséről és zajkibocsátásáról szóló 1222/2009/EK rendelet 3. cikkével).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 21 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21b) „műszaki promóciós anyag": olyan 
(nyomtatott, elektronikus vagy online 
formátumú) műszaki kézikönyv, 
tájékoztató füzet, szórólap és katalógus, 
valamint weboldal, amelynek célja a 
járművek értékesítése a fogyasztók 
körében.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a jármű vásárlásakor releváns 
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információkkal rendelkezzenek, széles körben hozzáférhetővé kell tenni a zajkibocsátásra 
vonatkozó információkat is. (A gumiabroncsok címkézéséről és zajkibocsátásáról szóló 
1222/2009 rendelet 3. cikkének megfelelő kiigazítás.)

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban mért zajszint nem haladhatja 
meg a III. mellékletben előírt 
határértékeket.

A II. melléklet rendelkezéseivel 
összhangban mért és a legközelebbi egész 
számra kerekített zajszintérték nem 
haladhatja meg a III. mellékletben előírt 
határértékeket.

Or. en

Indokolás

A javaslat egyéb uniós zajkibocsátási jogszabályokkal való összehangolása érdekében a mért 
zajszintértékeket rendszerezett módon kellene közölni. A végeredményt valamennyi rendelet 
egész számokra kerekítve adja meg. Javasoljuk, hogy e gyakorlat maradjon meg e rendeletben 
is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a rendelet III. mellékletének
3. oszlopában az 1. szakaszra vonatkozóan 
előírt dátumot követő három éven belül
részletes tanulmányt készít annak 
megállapítására, hogy a zajhatárértékek 
megfelelőnek bizonyulnak-e. A tanulmány 
következtetései alapján a Bizottság adott 
esetben javaslatokat nyújthat be a rendelet 
módosítására.

A Bizottság a rendelet III. mellékletének 4. 
oszlopában a 2. szakaszra vonatkozóan 
előírt dátumot követően a lehető 
leghamarabb részletes tanulmányt készít
és tesz közzé annak megállapítására, hogy a
3. szakaszra vonatkozó zajhatárértékek 
megfelelőnek bizonyulnak-e. A tanulmány 
következtetései alapján a Bizottság adott 
esetben javaslatokat nyújt be a rendelet 
módosítására. Amennyiben e rendelet 
ilyen módon módosulna, a 3. szakasz az 
ezen albekezdésben említett tanulmány 
közzététele után 4 évvel lép hatályba.
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A Bizottság a rendelet III. mellékletének 
4. oszlopában a 3. szakaszra vonatkozóan 
előírt dátumot követően a lehető 
leghamarabb részletes tanulmányt készít 
és tesz közzé annak megállapítására, hogy 
a 4. szakaszra vonatkozó zajhatárértékek 
megfelelőnek bizonyulnak-e. A tanulmány 
következtetései alapján a Bizottság adott 
esetben javaslatokat nyújt be a rendelet 
módosítására. Amennyiben e rendelet 
ilyen módon módosul, úgy a 4. szakasz az 
ezen albekezdésben említett tanulmány 
közzététele után 4 évvel lép hatályba.

Or. en

Indokolás

Rendelkezni kell a további szakaszok bevezetésére alkalmazandó eljárásokról is, annak 
biztosítására, hogy a gyártók számára elegendő átmeneti idő álljon rendelkezésre az esetleges 
új követelményekhez való alkalmazkodáshoz.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
A fogyasztók tájékoztatása

A járműgyártóknak és -forgalmazóknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy az 
értékesítési helyen és a műszaki 
promóciós anyagokban jól látható helyen 
feltüntessék az e rendeletben 
meghatározott típus-jóváhagyási vizsgálati
módszereknek megfelelő, decibelben (dB 
(A)) megadott zajkibocsátási értéket.
A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépése után egy évvel értékeli a 
fogyasztók részére a járművek 
zajszintjével kapcsolatban nyújtott 
tájékoztatásra vonatkozó követelmények 
bevezetésének lehetőségét, és adott esetben 
a rendes jogalkotási eljárással 
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összhangban javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé. 
A Bizottság javasolhatja, hogy e 
követelményeket be kell építeni a meglévő, 
az új személygépkocsik forgalmazása 
alkalmával a tüzelőanyag-fogyasztásról és 
CO2-kibocsátásról szóló vásárlói 
információk rendelkezésre állásáról szóló, 
1999. december 13-i 1999/94/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvbe1. A CO2-
kibocsátás feltüntetésére vonatkozóan 
előírt módszereket a zajszint esetében is 
elő kell írni.
_______________
1 HL L 12., 2000.1.18.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók jelenleg a vásárlás előtt nem tájékozódhatnak a jármű zajkibocsátási szintjéről. 
Az alacsony zajkibocsátású járművek népszerűsítése, valamint annak érdekében, hogy a 
fogyasztók tájékozottan tudjanak dönteni a vásárlásról, a gyártónak és a forgalmazónak 
kötelező jelleggel fel kell tüntetnie a jármű zajszintjét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. cikk
Az útfelület besorolása és minősége

A Bizottság a környezeti zaj értékeléséről 
és kezeléséről szóló, 2002. június 25-i 
2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvben1 meghatározott felülvizsgálati 
ütemtervvel összhangban értékeli egy 
olyan útbesorolási rendszer bevezetésének 
lehetőségét, amely meghatározza 
valamennyi európai uniós út jellemző 
gördülési zaját, é adott esetben a rendes 
jogalkotási eljárással összhangban 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
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és a Tanács elé. 
A Bizottság fontolóra veszi annak 
lehetőségét, hogy a tagállamok számára 
előírja az útfelület minőségére vonatkozó 
információknak a 2002/49/EK 
irányelvben meghatározott stratégiai 
zajtérképeken való feltüntetését.
_______________
1 HL L 189., 2002.7.18.

Or. en

Indokolás

Az útfelület minősége jelentősen befolyásolja a járművek gördülésizaj-kibocsátását. Egyelőre 
nem létezik olyan stratégiai megközelítés, amely lehetővé tenné az útfelület minőségének uniós 
szintű áttekintését. A fenti javaslat lehetővé tenné a tagállamok és közösségek számára azon 
területek meghatározását, amelyeken az útfelület javítása célszerű lenne és a környezeti zaj 
csökkentését eredményezné. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a gyártók úgy döntenek, hogy 
hangjelző rendszert szerelnek be a 
járművekbe, teljesíteniük kell a X. 
melléklet előírásait.

Amennyiben a gyártók úgy döntenek, hogy 
hangjelző rendszert szerelnek be a 
járművekbe, teljesíteniük kell a IX. 
melléklet előírásait.

Or. en

Indokolás

Technical correction to the Commission proposal. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy (1) A Bizottságot e rendelet műszaki 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I–XI. melléklet
módosítására vonatkozóan.

előírásainak a technikai és tudományos 
fejlődéshez való hozzáigazítása érdekében
fel kell hatalmazni, hogy a 11. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az I–II. és IV–XII. 
mellékletek módosítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében kizárólag a jogi aktus nem lényegi rendelkezései 
tekintetében adható felhatalmazás a Bizottság részére, míg lényegi elemei kizárólag magában 
a jogalkotási aktusban szabályozhatók. A III. melléklet rendelkezései – azaz a zajkibocsátási 
határértékek és az átmeneti idő (szakaszok) – a javaslat alapvető elemei, így ezeket kizárólag 
a társjogalkotók szabályozhatják. E módosítás ahhoz is szükséges, hogy a bizottsági 
javaslatot összhangba hozza a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos 
rendelkezések új, egységes megfogalmazásával.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ha a vizsgálati módszerre vonatkozó 
határértékek az ENSZ-EGB 51. számú 
előírásában vannak meghatározva, a 
Bizottság fontolóra veszi a 
III. mellékletben meghatározott műszaki 
követelmények helyettesítését az ENSZ-
EGB 51. és 59. számú előírásában 
meghatározott megfelelő követelményekre 
történő közvetlen hivatkozással.

(2) Ha a vizsgálati módszerre vonatkozó 
határértékek az ENSZ-EGB 51. számú 
előírásában vannak meghatározva, a 
Bizottság értékeli a III. mellékletben 
meghatározott műszaki követelmények
helyettesítésének lehetőségét az ENSZ-
EGB 51. és 59. számú előírásában 
meghatározott megfelelő követelményekre 
történő közvetlen hivatkozással és – adott 
esetben – a rendes jogalkotási eljárással 
összhangban a III. melléklet módosítására 
vonatkozó javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 290. cikke értelmében kizárólag a jogi aktus nem alapvető rendelkezései 
tekintetében adható felhatalmazás a Bizottság részére, míg alapvető elemei kizárólag 
magában a jogalkotási aktusban szabályozhatók. A III. melléklet rendelkezései – azaz a 
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zajkibocsátási határértékek és az átmeneti idő (szakaszok) – a javaslat alapvető elemei, így 
ezeket kizárólag a társjogalkotók szabályozhatják.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit ezen cikk határozza meg.

A magyar változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

E módosítás ahhoz szükséges, hogy a bizottsági javaslatot összhangba hozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, egységes 
megfogalmazásával.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap a 10. cikk 
(1) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A 10. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

Or. en

Indokolás

E módosítás ahhoz szükséges, hogy a bizottsági javaslatot összhangba hozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, egységes 
megfogalmazásával.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk
(1) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt napon lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 10. cikk
(1) bekezdésében említett felhatalmazást.
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba.
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

E módosítás ahhoz szükséges, hogy a bizottsági javaslatot összhangba hozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, egységes 
megfogalmazásával.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 10. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére az említett

(5) A 10. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács az 
aktusról szóló értesítés kézhezvételétől 
számított két hónapon belül nem emel 
ellene kifogást, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az említett időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ez az 
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időtartam egy hónappal meghosszabbodik. időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

E módosítás ahhoz szükséges, hogy a bizottsági javaslatot összhangba hozza a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, egységes 
megfogalmazásával.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Kifogás a felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok ellen
(1) Az Európai Parlament és a Tanács az 
értesítés napját követő két hónapos 
időtartamon belül kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére az említett időtartam 
egy hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha az említett időtartam leteltéig sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy 
nem emel kifogást, a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus a rendelkezéseiben 
megállapított időpontban hatályba lép.
(3) Ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács kifogást emel a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen, az nem lép 
hatályba. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus ellen kifogást emelő intézmény a 
kifogást megindokolja.

Or. en
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Indokolás
A 11. cikk (5) bekezdése miatt a 12. cikk fölösleges. Így e módosítás összhangba hozza a 
bizottsági javaslatot a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos rendelkezések új, 
egységes megfogalmazásával.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Sürgősségi eljárás törölve
(1) A 10. cikk (1) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus haladéktalanul hatályba lép és 
alkalmazandó, amennyiben nem emelnek 
ellene kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak küldött értesítésben meg kell 
indokolni a sürgősségi eljárás 
alkalmazását.
(2) Az Európai Parlament és a Tanács a 
11. cikk (5) bekezdésében foglalt 
eljárásnak megfelelően kifogást emelhet a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.
A Bizottság ebben az esetben az Európai 
Parlament vagy a Tanács kifogást emelő 
határozatáról szóló értesítés kézhezvételét 
követően haladéktalanul hatályon kívül 
helyezi a jogi aktust.

Or. en

Indokolás
A sürgősségi eljárás alkalmazását nem indokolták megfelelően sem a 10. cikkben, sem pedig a 
preambulumbekezdésekben, így a 13. cikket törölni kell.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 3.2.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2.2. A gumiabroncsok gördülési 
zajkibocsátását a gépjárművek általános 
biztonságáról szóló 661/2009/EK rendelet 
szabályozza. A vizsgálat során a járműre 
jellemző gumiabroncsokat kell használni. 
Ezeket a járműgyártónak kell kiválasztania, 
és a gumiabroncsok jellemzőit fel kell 
tüntetni a rendelet I. mellékletének 
3. függelékében. Ezek méretének meg kell 
egyezniük a járműhöz eredeti 
felszerelésként megadott 
gumiabroncsméretek valamelyikével. Az 
adott típusú gumiabroncsnak a járművel 
egy időben kereskedelmi forgalomban 
megvásárolhatónak kell lennie. 2 A 
gumiabroncsokat a jármű gyártója által a 
jármű vizsgálati tömegéhez javasolt 
nyomásra kell felfújni. A gumiabroncsok 
barázdáinak legalább a jogszabályban 
előírt mélységűnek kell lenniük.

3.2.2. A gumiabroncsok gördülési 
zajkibocsátását a gépjárművek általános 
biztonságáról szóló 661/2009/EK rendelet 
szabályozza. A vizsgálat során a járműre 
jellemző gumiabroncsokat kell használni. 
Ezeket a járműgyártónak kell kiválasztania, 
és a gumiabroncsok jellemzőit fel kell 
tüntetni a rendelet I. mellékletének 
3. függelékében. Ezek méretének meg kell 
egyezniük a járműhöz eredeti 
felszerelésként megadott 
gumiabroncsméretek valamelyikével. Az 
adott típusú gumiabroncsnak a járművel 
egy időben kereskedelmi forgalomban 
megvásárolhatónak kell lennie. 2 A 
gumiabroncsokat a jármű gyártója által a 
jármű vizsgálati tömegéhez javasolt 
nyomásra kell felfújni. A gumiabroncsok 
barázdamélységének legalább a teljes 
barázdamélység 80 százalékát el kell 
érnie.

Or. en

Indokolás

Az új vizsgálati módszer célja a valódi városi forgalom szimulálása. A gumiabroncsok 
barázdamélységének a forgalomban jellemzően használtnak kell megfelelnie. Az ENSZ-EGB 
ajánlása a teljes barázdamélység legalább 80%-ának megfelelő barázdamélység.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4.1.2.1.4.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.2.1.4.1. Rögzített sebességfokozatokkal 
vizsgált, kézi kapcsolású sebességváltóval, 
automata sebességváltóval, adaptív 

4.1.2.1.4.1. Rögzített sebességfokozatokkal 
vizsgált, kézi kapcsolású sebességváltóval, 
automata sebességváltóval, adaptív 
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sebességváltóval, illetve fokozatmentes 
automata sebességváltóval rendelkező 
járművek

sebességváltóval, illetve fokozatmentes 
automata sebességváltóval rendelkező 
járművek

A sebességfokozatok kiválasztásának 
lehetséges körülményei:

A sebességfokozatok kiválasztásának 
lehetséges körülményei:

a) Ha a gyorsulás egy adott fokozatban 
nem tér el 5 %-nál nagyobb mértékben az 
awot ref referenciagyorsulástól, és nem 
nagyobb 3,0 m/s2-nél, akkor abban a 
fokozatban kell a vizsgálatot elvégezni.

a) Ha a gyorsulás egy adott fokozatban 
nem tér el 5 %-nál nagyobb mértékben az 
awot ref referenciagyorsulástól, és nem 
nagyobb 2,0 m/s2-nél, akkor abban a 
fokozatban kell a vizsgálatot elvégezni.

b) Ha egyik fokozatban sem érhető el az 
előírt gyorsulást, akkor ki kell választani 
egy, a referenciagyorsulásnál nagyobb 
mértékű gyorsulást biztosító „i” fokozatot 
és egy, a referenciagyorsulásnál kisebb 
mértékű gyorsulást biztosító „i + 1” 
fokozatot. Ha az i sebességfokozatban mért 
gyorsulásérték nem haladja meg a 3,0 m/s2

értéket, akkor a vizsgálat során mindkét 
fokozatot használni kell. Az awot ref 
referenciagyorsuláshoz kapcsolódó 
súlyozási arány kiszámítása:

b) Ha egyik fokozatban sem érhető el az 
előírt gyorsulást, akkor ki kell választani 
egy, a referenciagyorsulásnál nagyobb 
mértékű gyorsulást biztosító „i” fokozatot 
és egy, a referenciagyorsulásnál kisebb 
mértékű gyorsulást biztosító „i + 1” 
fokozatot. Ha az i sebességfokozatban mért 
gyorsulásérték nem haladja meg a 2,0 m/s2

értéket, akkor a vizsgálat során mindkét 
fokozatot használni kell. Az awot ref 
referenciagyorsuláshoz kapcsolódó 
súlyozási arány kiszámítása:

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) Ha az „i” fokozat gyorsulási értéke 
meghaladja a 3,0 m/s2 értéket, az első 
olyan sebességfokozatot kell használni, 
amellyel 3,0 m/s2 alatti gyorsulás érhető el, 
hacsak az „i + 1” fokozat ér el az aurban 
értékénél kisebb gyorsulást. Ebben az 
esetben két fokozatot, az i-t és az i + 1-et 
kell használni, amelyek közül az „i” 
fokozat a 3,0 m/s2 értéket meghaladó 
gyorsulást adó sebességfokozat. Egyéb 
esetekben tilos másik sebességfokozatot is 
használni. Az awot ref helyett a vizsgálat 
során elért awot test gyorsulást kell használni 
a kP részleges teljesítménytényező 
kiszámításához.

c) Ha az „i” fokozat gyorsulási értéke 
meghaladja a 2,0 m/s2 értéket, az első 
olyan sebességfokozatot kell használni, 
amellyel 2,0 m/s2 alatti gyorsulás érhető el, 
hacsak az „i + 1” fokozat ér el az aurban
értékénél kisebb gyorsulást. Ebben az 
esetben két fokozatot, az i-t és az i + 1-et 
kell használni, amelyek közül az „i” 
fokozat a 2,0 m/s2 értéket meghaladó 
gyorsulást adó sebességfokozat. Egyéb 
esetekben tilos másik sebességfokozatot is 
használni. Az awot ref helyett a vizsgálat 
során elért awot test gyorsulást kell használni 
a kP részleges teljesítménytényező 
kiszámításához.

Or. en

Indokolás

A könnyű gépjárművekre vonatkozó új, világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárásnak 
(WLTP) kidolgozásához felhasznált, rendelkezésre álló használat közbeni vezetési statisztikák 
szerint a 2 m/s2 fölötti gyorsulási érték nem indokolt. Ezenfelül az ezen új rendeletre 
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vonatkozóan előírt ellenőrzési eljárás 2007 és 2010 között a 2 m/s2 vizsgálati értéken alapult.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

III. melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő 
határértékeket:

Jármű-
kategória

A jármű-
kategória leírása

Határértékek
dB(A)-ban kifejezve

(decibel (A))

Új járműtípusok 
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek

Új járműtípusok
típusjóváhagyására 

vonatkozó 
határértékek

Új járművek 
nyilvántartásba 

vételére, értékesítésére 
és forgalomba 

helyezésére vonatkozó 
határértékek

1. szakasz, érvényes [2 
évvel a közzététel 

után]-tól/tõl

2. szakasz, érvényes [5 
évvel a közzététel 

után]-tól/tõl

3. szakasz, érvényes [7 
évvel a közzététel után]-

tól/tõl
Általános 
adatok:

Terepjá
ró*

Általános 
adatok:

Terepjá
ró*

Általános 
adatok:

Terepjáró
*

M Személyszállító 
járművek

M1
ülések száma < 
9 70 71** 68 69** 68 69**

M1

ülések száma < 
9;
fajlagos 
teljesítménymut
ató > 150 kW/t

71 71 69 69 69 69

M2
ülések száma > 
9; tömeg < 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
ülések száma > 
9; 2 t < tömeg < 
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

ülések száma > 
9; 3,5 t < tömeg 
< 5 t; 
névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

ülések száma > 
9; 3,5 t < tömeg 
< 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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M3

ülések száma > 
9; tömeg > 5 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N Áruszállító 
járművek

N1 tömeg < 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 t < tömeg < 3,5 
t 72 73 70 71 70 71

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

75 76 73 74 73 74

N2

3,5 t < tömeg <
12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

tömeg > 12 t;
75 < névleges 
motorteljesítmé
ny < 150 kW

77 78 75 76 75 76

N3

tömeg > 12 t;
névleges 
motorteljesítmé
ny > 150 kW

80 82 78 80 78 80

* Magasabb határértékek csak akkor alkalmazhatók, ha a jármű megfelel 
a 2007/46/EK uniós irányelv II. melléklete A. szakaszának 4. pontjában 
leírt, a terepjáró járművekre vonatkozó meghatározásnak. 

** A terepjáró járművekre vonatkozó magasabb határértékek csak akkor 
érvényesek az M1 kategóriába tartozó járművekre, ha a megengedett 
legnagyobb tömeg meghaladja a 2 tonnát.

A Parlament módosítása

III. melléklet
Határértékek

A II. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért és a legközelebbi egész számra kerekített
zajszintérték nem haladhatja meg a következő határértékeket:

Általános határértékek 1) új járműtípusokra decibelben (A) kifejezve
Jármű-
kategória

A jármű-kategória leírása 1. szakasz, 
érvényes 2 évvel a 
hatálybalépés 
után

2. szakasz, 
érvényes 6 évvel a 
hatálybalépés 
után*

3. szakasz****, 
érvényes 10 évvel 
a hatálybalépés 
után**

4. szakasz****, 
érvényes 14 évvel 
a hatálybalépés 
után***

Fajlagos teljesítménymutató <
120 kW/t

71 70 69 67

M1 2)
120 < Fajlagos 
teljesítménymutató < 150 kW/t

72 71 70 68

Fajlagos teljesítménymutató > 74 73 72 70
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150 kW/t
A jármű össztömege < 2,5 t; 
névleges teljesítmény < 75 kW/t

71 70 69 68

M2
A jármű össztömege < 2,5 t; 
névleges teljesítmény > 75 kW/t

72 71 70 68

2,5 t < A jármű össztömege < 
3,5 t

74 73 71 69

N1 A jármű össztömege<  2,5 t 72 71 70 68
2,5 t < A jármű össztömege < 
3,5 t

74 73 71 69

Általános határértékek 1) új járműtípusokra decibelben (A) kifejezve
Jármű-
kategória

A jármű-kategória leírása 1. szakasz, 
érvényes 3 évvel a 
hatálybalépés 
után

2. szakasz, 
érvényes 8 évvel a 
hatálybalépés 
után

3. szakasz****, 
érvényes 12 évvel 
a hatálybalépés 
után**

4. szakasz****, 
érvényes 16 évvel 
a hatálybalépés 
után***

M2
A jármű össztömege > 3,5 t; 
névleges teljesítmény < 150 kW

76 74 72 70

A jármű össztömege > 3,5 t; 
névleges teljesítmény > 150 kW

77 75 73 72

M3 Névleges teljesítmény < 100 kW 74 73 72 70
100 < Névleges teljesítmény <
150 kW

76 75 73 71

150 < Névleges teljesítmény <
250 kW

79 78 76 74

Névleges teljesítmény > 250 kW 80 79 78 77
Névleges teljesítmény < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < Névleges teljesítmény <
150 kW

77 76 74 72

Névleges teljesítmény > 150 kW 78 77 76 74
Névleges teljesítmény < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < Névleges teljesítmény <
150 kW

79 78 76 74

150 < Névleges teljesítmény <
250 kW

81 80 78 77

Névleges teljesítmény > 250 kW 82 81 80 79

* Az M1/N1 és a 3,5 t-t meghaladó tömegű M2 járműkategóriák esetében az új járművek 
értékesítésére és üzembe helyezésére vonatkozó átmeneti időszak 2 év.

** Valamennyi járműkategória esetében az új járművek értékesítésére és üzembe helyezésére 
vonatkozó átmeneti időszak 3 év.

*** Valamennyi járműkategória esetében az új járművek értékesítésére és üzembe helyezésére 
vonatkozó átmeneti időszak 4 év.

**** Az előző szakasz alkalmazása után közvetlenül a Bizottság tanulmányt készít az adott 
szakasz végrehajthatóságának megerősítése érdekében. Kedvező értékelés esetén e szakasz a 
vonatkozó tanulmány közzétételétől számított 4 év múlva alkalmazandó.

1) A határértékeket M3 és N3 kategóriájú járművek esetében +2 dB-lel, minden egyéb jármű 
esetében +1 dB-lel kell növelni, amennyiben a jármű megfelel a 2007/46/EK irányelv II. 
melléklet A. szakaszának 4. pontjában foglalt, a terepjáró járművekre vonatkozó 
meghatározásoknak. 

2) A határértékeket az M1 kategóriájú járművek esetén +1 dB-lel kell növelni, amennyiben a 
járművet a 661/2009/EK rendelet II. mellékletének C. részében foglalt meghatározás 
szerinti C1D vagy C1E gumiabroncsokkal szerelték fel. 

Or. en
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Indokolás

Az ipari fejlesztési ciklusok megőrzésének szükségessége és a jogbiztonság, valamint a 
szükséges közegészségügyi előnyök elérése közötti megfelelő összhang biztosítása érdekében 
négy szakasz került kialakításra. Különösen a 3. és a 4. szakasz nagyra törő célokat tűz ki. A 
járműkategóriákat a legújabb műszaki normáknak megfelelően aktualizáltuk. E 
járműkategóriák további differenciálása reálisabb zajszint-határértékeket tesz lehetővé. Az
időszakok összeegyeztethetők a tipikus gyártási ciklusokkal, és a könnyű és nehéz járművek 
esetében különbözők. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Mintavétel és az eredmények értékelése 3. Mintavétel és az eredmények értékelése 
Ki kell választani egy járművet, és el kell 
rajta végezni a 2. pontban leírt 
vizsgálatokat. Ha a vizsgálati eredmények 
megfelelnek a 2007/46/EK irányelv 
X. mellékletében leírt gyártásmegfelelőségi 
követelményeknek, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a jármű megfelel a 
gyártásmegfelelőségi rendelkezéseknek.

Ki kell választani egy járművet, és el kell 
rajta végezni a 2. pontban leírt 
vizsgálatokat. Ha a vizsgálati eredmények 
megfelelnek a 2007/46/EK irányelv 
X. mellékletében leírt gyártásmegfelelőségi 
követelményeknek, akkor úgy kell 
tekinteni, hogy a jármű megfelel a 
gyártásmegfelelőségi rendelkezéseknek. Az 
alkalmazandó gyártásmegfelelőségi 
rendelkezések a III. mellékletben 
meghatározott határértékek, további 1 dB 
(A) tűréshatárral.

Or. en

Indokolás

Összhangban a többi rendelettel, például a 661/2009/EK rendelettel, valamint a hatályos 
jogszabályokban foglalt előírásokkal, a gyártásmegfelelőség ellenőrzése esetében +1 dB 
tűréshatárt indokolt előirányozni.
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INDOKOLÁS

A gépjárművek zajszintjéről szóló rendeletre irányuló bizottsági javaslat fő célja a 
közegészség és a környezet védelme a gépjárművek zajszintjének csökkentését célzó 
intézkedések révén. 

A javaslat új vizsgálati módszert vezetne be a géprjárművek zajszintjének mérésére, valamint 
új zajszint-határértékeket állapítana meg a különböző kategóriájú könnyű, középnehéz és 
nehézgépjárművek számára.

Az előadó szerint a bizottsági javaslat összességében a gépjárművek zajkibocsátásai által 
kifejtett közegészségügyi és környezeti hatások ellensúlyozása felé tesz fontos lépést, és ezt 
az előadó támogatja. Ugyanakkor úgy véli, hogy a bizottsági javaslatnak néhány kiegészítés 
és technikai pontosítás előnyére válna, különösen annak érdekében, hogy ösztönzőket 
teremtsen az alacsonyabb zajszintű járművek gyártására és vásárlására. Az előadó elismeri 
továbbá, hogy a gépjárművek által kibocsátott zaj több forrásból, így többek között a 
motorból, a gumiabroncsokból, az útfelületből és az aerodinamikai zajból ered.

A bizottsági javaslat jelenleg nem fektet elég hangsúlyt a fogyasztóknak a gépjárművek 
zajszintjével kapcsolatos tájékoztatására. Az előadó támogatná a járművek zajkibocsátására 
vonatkozó címkerendszer bevezetését az alacsony zajszintű járművek népszerűsítése 
érdekében, valamint abból a célból, hogy a fogyasztók a jármű megvásárlása előtt 
tájékozottan tudjanak dönteni. 

Az útfelület minősége szintén jelentősen befolyásolja a járművek gördülésizaj-kibocsátását. 
Az előadó úgy ítéli meg, hogy a bizottsági javaslat tökéletesíthető lenne egy útbesorolási 
rendszer bevezetésével, amely lehetővé tenné a tagállamok, valamint nemzeti és helyi 
hatóságaik számára, hogy hatékonyabban kövessék nyomon és értékeljék útfelületeik 
minőségét az általános zajszint csökkentése céljából. 

Az előadó a gépjárművek zajszintjének mérésére szolgáló módszerekre vonatkozó műszaki 
előírások, valamint a határértékekre vonatkozó rendelkezések tekintetében is javasolna 
néhány módosítást annak érdekében, hogy a javaslatot hozzáigazítsa a vizsgálati módszerek 
technikai fejlődéséhez, valamint hogy növelje az előarások általános megvalósíthatóságát. E 
módosítások között szerepelnek a gumiabroncsok barázdamélységére, illetve a fokozatok 
kiválasztási feltételei tekintetében a gyorsulásra vonatkozó rendelkezések módosításai. Az 
előadó változtatásokat javasol a járművek kategóriákba sorolása terén is a zajhatárértékek 
alkalmazhatósága tekintetében, és egy új, 4. szakaszt javasol bevezetni, amely abban az 
esetben lépne hatályba, ha a 3. szakasz bevezetése után tartandó bizottsági felülvizsgálat 
annak helyességét kimutatná. 

Az előadó végezetül úgy véli, hogy a határértékek (és ezen értékek hatálybalépési dátumának) 
megállapítása a bizottsági javaslat III. mellékletében meghatározott járműkategóriákra 
vonatkozóan a rendelet alapvető elemét képezi, amelyet a társjogalkotóknak kell 
szabályozniuk. Az előadó ezért nem tudja támogatni azt a javaslatot, hogy a rendelet ezen 
elemeinek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok általi módosítására vonatkozó hatáskört a 
Bizottságra ruházzák, és ezért azt javasolja, hogy bármely jövőbeli módosítás a rendes 
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jogalkotási eljárás keretében, együttdöntés révén lépjen hatályba. 


